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Sammanfattning 

Det blir idag allt mer viktigt med kulturella erfarenheter i byggbranschen, då svenska 

byggföretag i allt större utsträckning arbetar med internationella aktörer. Utländska beställare, 

entreprenörer och konsulter etablerar sig på den svenska marknaden. Ett mångkulturellt projekt 

kan ge upphov till svårigheter som kulturkrockar, bristande kommunikation och skilda affärssätt 

och arbetsmetoder. Konsekvenserna av detta kan leda till försenade projekt i kombination med 

kostnadsökningar och ett icke tillfredställande klimat hos involverade aktörer. 

I detta examensarbete analyseras upphandlingsprocessen i Projekt X ur ett mångkulturellt 

perspektiv. Projekt X innefattar rivning och nybyggnad av en av Sveriges största 

bankverksamheters kontor i Stockholms innerstad. I projektet finns fyra olika nationaliteter 

representerade. Projektets beställare är ett amerikanskt investeringsbolag som för första 

gången upphandlar en entreprenad på svensk mark. Huvudentreprenör i projektet är NCC 

Construction Sverige AB som i sitt team, förutom svenska tjänstemän, även har en kanadensisk 

projektledare. Projektet har även två olika projektledarföretag med svensk respektive engelsk 

nationalitet. 

Examensarbetets syfte är att i Projekt X öka förståelsen för respektive kulturs arbetsmetoder 

under en upphandlingsprocess. Syftet är även att skapa förutsättningar för ett genomförande av 

förbättringsåtgärder i projektets samarbete. Målet med studien är således att kartlägga vilka 

områden som upplevts som problematiska bland involverade aktörer under denna tidsperiod. 

Målet är även att belysa markanta skillnader i upphandlingsprocessens affärsteg och 

arbetsmetoder mellan Sverige, USA och England baserat på Projekt X. Metoder som använts för 

att uppnå detta har varit litteratur-, enkät-, intervjustudier. 

Slutsatsen av studien visar att upphandlingsprocessen i Sverige, USA och England skiljer sig åt på 

flera plan vad gäller bland annat prissättningsmetod, beslutsprocesser och detaljnivån på 

handlingar. De mest framträdande områden med utvecklingspotential var kommunikation, 

förståelsen för motpartens kultur, relation, förtroende och implementeringen av partnering. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

It is becoming increasingly important with cultural experience in the construction industry. 

Swedish construction companies are more often working with international stakeholders. 

Foreign clients, contractors and consultants establish themselves on the Swedish market. In 

multicultural projects, difficulties may arise because of culture clashes, lack of communication 

and different business practices and working methods. The consequences of this can lead to 

delayed projects in combination with rising costs and a non-satisfying climate. It is important to 

establish good working methods when many cultures are working in the same project. 

In this thesis Project X are analyzed from a multicultural perspective in the procurement 

process. Project X includes demolition and new construction of one of the largest banking 

operations' office in the center of Stockholm. In this project four different nationalities are 

represented. The project was ordered by an U.S. investment company which for the first time 

procured a contract in Sweden. The contractor in the project is NCC Construction Sverige AB 

which in their team, except the Swedish officials, has a Canadian project manager. The project 

also has two different project management companies with Swedish and English nationalities. 

The aim of this study is to gain a better understanding of how involved parties work in the 

procurement process. The aim is also to create conditions for implementation of improvements 

in the projects collaboration. The objective of this study is therefore to identify the areas that 

have been experienced as problematic among the actors involved in this period. The objective is 

also to highlight the marked differences of business practices and working methods in the 

procurement process between Sweden, the U.S. and the U.K. based on Project X. Methods used 

to achieve this has been literature-, survey,- and  interview studies. 

The conclusion of this study shows that the procurement process in Sweden, the U.S. and the 

U.K. are different on many levels for example pricing methods, the decision-making processes 

and the level of details in the documents. The most prominent areas with development 

potential where communication, understanding of the counterpart's culture, relationships, trust 

and the implementation of partnering. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

Detta examensarbete är den avslutande delen av högskoleingenjörsutbildningen Byggteknik och 

Design med inriktning mot produktion vid Kungliga Tekniska Högskolan. Arbetet utfördes på 

uppdrag av NCC Construction Sverige AB under vårterminen 2012 och motsvarar 10 veckors 

heltidsstudier om 15 högskolepoäng. 

Vi vill tacka NCC för att vi fått möjligheten att genomföra ett mycket intressant och lärorikt 

examensarbete i Projekt X. Vidare vill vi rikta ett speciellt stort tack till Mats-Erik Mattsson på 

NCC för mycket värdefull handledning. Tack också till övriga anställda inom projektets 

organisation på NCC, G & T och Forsen för visat intresse och avsatt tid för enkät och intervjuer. 

Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare Thomas Johansson på KTH för engagemang och 

konstruktiv feedback på vårt arbete. 

 

Stockholm, 2012-05-30 

 

Jenny Wellenius 

Emelie Singman Ledel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

BEGREPPSFÖRKLARING ....................................................................................... 1 

1 INLEDNING ....................................................................................................... 3 

1.2 Bakgrund ................................................................................................................................. 3 

1.2 Mål och syfte .......................................................................................................................... 4 

1.4 Avgränsningar ......................................................................................................................... 4 

2 METOD ............................................................................................................. 5 

2.1 Angreppssätt ........................................................................................................................... 5 

2.2 Litteraturstudier och datainsamling ....................................................................................... 5 

2.2.1 Litteraturstudier ............................................................................................................... 5 

2.2.2 Enkätutskick ..................................................................................................................... 6 

2.2.3 Intervjuer.......................................................................................................................... 6 

2.3 Validitet och reliabilitet .......................................................................................................... 7 

3 PROJEKTPRESENTATION ................................................................................... 9 

3.1 Historisk bakgrund .................................................................................................................. 9 

3.2 Involverade aktörer .............................................................................................................. 10 

3.2.1 NCC AB – Huvudentreprenör ......................................................................................... 10 

3.2.2 Beställaren ..................................................................................................................... 11 

3.2.3 Forsen Projekt - Projektledare ....................................................................................... 11 

3.2.4 Gardiner & Theobald, G & T - Projektledare .................................................................. 11 

4 UPPHANDLINGSPROCESSEN I PROJEKT X ........................................................ 13 

4.1 Förprojektering ..................................................................................................................... 13 

4.2 Intresseanmälan -PQQ, Pre-QualificationQuestionnaire ..................................................... 13 

4.3 Förfrågningsunderlag............................................................................................................ 14 

4.4 Anbud .................................................................................................................................... 15 

4.5 Val av entreprenör ................................................................................................................ 16 

4.6 Avtal/ Kontrakt ..................................................................................................................... 16 

5 TEORETISK REFERENSRAM – PARTNERING ..................................................... 19 

5.1 Bakgrund till partnering ........................................................................................................ 19 

5.2 Vad är partnering .................................................................................................................. 19 

5.3 Nyckeldelar i partnering – en modell ................................................................................... 20 

6 TEORETISK REFERENSRAM – TVÄRKULTURELLT SAMARBETE .......................... 21 

6.1 Byggsektorn blir tvärkulturell ............................................................................................... 21 

6.2 Tvärkulturell kommunikation ............................................................................................... 21 

6.2.1 Individnivå ...................................................................................................................... 22 



 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 
6.2.2 Interaktiv nivå ................................................................................................................ 22 

6.2.3 Förståelse, värderingar och attityder ............................................................................ 22 

6.2.4 Kommunikationsbarriärer .............................................................................................. 23 

6.2.5 Språk............................................................................................................................... 23 

6.3 Tvärkulturellt ledarskap ........................................................................................................ 23 

6.5 Hofstedes kulturdimensioner ............................................................................................... 24 

6.5.1 Maktdistans .................................................................................................................... 24 

6.5.2 Individualism .................................................................................................................. 26 

6.5.3 Maskulinitet och kvinnlighet .......................................................................................... 27 

6.5.4 Osäkerhetsundvikande .................................................................................................. 28 

7 RESULTAT AV ENKÄTSTUDIE ........................................................................... 31 

7.1 Kommunikation .................................................................................................................... 32 

7.2 Samarbete ............................................................................................................................. 34 

7.3 Relationen ............................................................................................................................. 36 

7.4 Förtroende ............................................................................................................................ 38 

7.5 Ledarskap .............................................................................................................................. 40 

8 INTERVJURESULTAT ........................................................................................ 43 

8.1 Intervjuer med Beställarens team ........................................................................................ 43 

8.1.1 Språk, kommunikation och kultur .................................................................................. 43 

8.1.2 Skillnader i upphandlingsprocessens affärssteg och arbetsmetoder mellan Sverige, 

USA och England ..................................................................................................................... 44 

8.1.2.1 Förfrågningsunderlag .............................................................................................. 44 

8.1.2.2 Anbud ...................................................................................................................... 44 

8.1.2.3 Avtal/ Kontrakt ........................................................................................................ 44 

8.1.2.4 Ersättningsform ....................................................................................................... 45 

8.1.2.5 Arkitektens roll ........................................................................................................ 45 

8.1.2.6 Beslutsprocess ............................................................................................................ 45 

8.1.3 Partnering ...................................................................................................................... 46 

8.1.4 Utmaningar .................................................................................................................... 46 

8.2 Intervjuer med NCC .............................................................................................................. 46 

8.2.1Språk, kommunikation och kultur .................................................................................. 46 

8.2.3 Skillnader i upphandlingsprocessens affärssteg och arbetsmetoder mellan Sverige, 

USA och England ..................................................................................................................... 47 

8.2.3.1 Förfrågningsunderlag .............................................................................................. 47 

8.2.3.2 Anbud ...................................................................................................................... 47 

8.2.3.3 Avtal/ Kontrakt ........................................................................................................ 48 

8.2.3.4 Entreprenadform ..................................................................................................... 49 



 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 
8.2.3.5 Ersättningsform ....................................................................................................... 49 

8.2.3.6 Arkitektens roll ........................................................................................................ 50 

8.2.3.7 Beslutsprocess ......................................................................................................... 50 

8.2.4 Partnering ................................................................................................................... 50 

8.2.5 Utmaningar .............................................................................................. 51 

9. ANALYS ......................................................................................................... 53 

9.1 Skillnader i upphandlingsprocessens affärssteg och arbetsmetoder mellan Sverige, USA 

och England ................................................................................................................................ 53 

9.1.1 Prissättningsmetod ........................................................................................................ 53 

9.1.2 Rapportering och dokumentation ................................................................................. 54 

9.1.3 Avtal/ Kontrakt ............................................................................................................... 55 

9.1.4 Beslutsprocesser ............................................................................................................ 56 

9.1.5 Upphandling av underentreprenörer ............................................................................ 57 

9.1.6 Arkitektens roll ............................................................................................................... 57 

9.2 Tvärkulturellt samarbete ...................................................................................................... 58 

9.2.1 Kommunikation .............................................................................................................. 58 

9.2.2 Tvärkulturellt ledarskap ................................................................................................. 59 

9.2.3 Samarbete, relationer och förtroende .......................................................................... 59 

9.2.4 Hofstedes kulturdimensioner ........................................................................................ 60 

9.2 Partnering ............................................................................................................................. 61 

10 SLUTSATS ..................................................................................................... 63 

10.1 Problemområden i Projekt X: ............................................................................................. 63 

10.2 Skillnader i upphandlingsprocessens affärssteg och arbetsmetoder mellan Sverige, USA 

och England baserat på Projekt X: .............................................................................................. 64 

11 REKOMMENDATIONER TILL PROJEKT X......................................................... 67 

12 FAKTAINSAMLING ........................................................................................ 69 

13 BILAGOR ....................................................................................................... 71 

 
BILAGA 1. ENKÄTDIAGRAM        9 SIDOR 

BILAGA 2. INTERVJUFRÅGOR TILL NCC, SVENSKA     2 SIDOR 

BILAGA 3. INTERVJUFRÅGOR TILL NCC, ENGELSKA     2 SIDOR 

BILAGA 4. INTERVJUFRÅGOR TILL FORSEN      2 SIDOR 

BILAGA 5. INTERVJUFRÅGOR TILL GARDINER & THEOBALD   2 SIDOR 

 

 

 



 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

FIGURFÖRTECKNING 

Figur 1: Organisationsschema NCC AB       sid. 10 

Figur 2: Kontraktsuppdelningen i Projekt X       sid. 18 

Figur 3: Byggdialogs partneringblomma       sid. 20 

Figur 4: Sammanställning av svar om Beställarens teams kommunikation   sid. 32 

Figur 5: Sammanställning av svar om NCCs teams kommunikation    sid. 32 

Figur 6: Sammanställning av svar om Beställarens teams samarbete   sid. 34 

Figur 7: Sammanställning av svar om Beställarens teams samarbete   sid. 34 

Figur 8: Sammanställning av svar om relationen mellan Beställaren och NCCs team sid. 36 

Figur 9: Sammanställning av svar om Beställarens teams invigande av förtroende  sid. 38 

Figur 10: Sammanställning av svar om NCCs ingivande av förtroende   sid. 38 

Figur 11: Sammanställning av svar om Beställarens teams ledarskap   sid. 40 

Figur 12: Sammanställning av svar om NCCs teams ledarskap    sid. 40 

 
TABELLFÖRTECKNING 

Tabell 1: Hofstedes kulturteori om maktdistans      sid. 25 

Tabell 2: Hofstedes kulturteori om kollektivistiskt och individualistiskt samhälle  sid. 26 

Tabell 3: Hofstedes kulturteori om maskulinitet och kvinnlighet    sid. 28 

Tabell 4: Hofstedes kulturteori om osäkerhetsundvikande     sid. 29 

   



 
BEGREPPSFÖRKLARING 

 

 1 

BEGREPPSFÖRKLARING 
 

Upphandlingsprocess 

Med upphandlingsprocess i detta examensarbete menar författarna den tid och de olika 

affärssteg som ägt rum från förfrågningsunderlag till avtal i upphandlingsprocessen i Projekt X. 

Projekt X 

Projekt X är en av författarna vald benämning på det projekt som examensarbetet syftar till att 

analysera. 

Beställaren 

Beställaren i denna rapport är en av författarna vald benämning på projektets beställare, då 

rapporten inte kommer att nämna beställarens riktiga namn. 

Beställarens team 

Beställarens team innefattar Beställarens-, Forsens-, och G & T:s organisation i Projekt X. 

NCCs team 

NCCs team innefattar de personer från NCC som arbetar i Projekt X. 

Affärssteg 

Affärstegen i denna rapport innefattar förfrågningsunderlag, anbud och kontrakt. 

ABK 

Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet. 

ABT 

Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och 

installationsarbeten.
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1 INLEDNING 
I detta inledande kapitel beskrivs examensarbetsområdets förankring i samhället. Kapitlet tar 

vidare upp arbetets syfte, målformulering och avgränsningar. 

1.2 Bakgrund 

Det blir allt mer viktigt med internationella och kulturella erfarenheter i byggbranschen. Svenska 

byggföretag arbetar idag i allt större utsträckning med internationella aktörer då utländska 

beställare, entreprenörer och konsulter etablerar sig på den svenska byggmarknaden. Den 

svenska byggbranschen, som generellt är konservativ, har i och med detta tvingats 

implementera andra nationers arbetsmetoder i deras arbete. När aktörer från skilda kulturer 

möts i ett projekt kan det uppstå situationer såsom bristande kommunikation och oförståelse 

kring andra kulturers sätt att arbeta. Att hitta fungerande arbetsmetoder vad gäller samarbetet i 

mångkulturella projekt är därmed av central betydelse för att projekten ska vara lönsamma. 

Vid upphandlingsskedet av mångkulturella projekt är det vanligt att involverade aktörer ställs 

inför en del problem. Samverkan mellan olika kulturers arbetsmetoder kan komma att skapa 

krockar och därmed göra upphandlingsprocessen problematisk.  

Vi har fått möjligheten att granska ett mångkulturellt projekt, Projekt X på NCC som innefattar 

rivning och nybyggnad av kontorsfastigheter i Stockholms innerstad. I projektet finns fyra olika 

nationaliteter representerade. Projektets beställare är ett amerikanskt investeringsbolag som 

för första gången upphandlar en entreprenad på svensk mark. Huvudentreprenör i projektet är 

NCC Construction AB som i sitt team, förutom svenska tjänstemän, även har en kanadensisk 

projektledare. Projektet har även två olika projektledarföretag med svensk respektive engelsk 

nationalitet. Projektets samarbetsform är partnering vilket idag är en vanligt förekommande 

samverkansmetod vid projekt där involverade aktörer har skilda nationaliteter.  

Projekt X är det hittills största och mest omfattande projekt som NCC antagit vad gäller 

mångkulturalitet. Vi har tillsammans med NCC uppmärksammat ett behov och ett intresse av att 

granska projektets samarbete samt studera skillnader mellan involverade aktörers arbetssätt vid 

upphandlingsskedet. 

Mot bakgrund av detta kommer vi på uppdrag av NCC att undersöka upphandlingsprocessen i 

Projekt X, från förfrågningsunderlag till avtalstecknande av ABT kontrakt. Vi kommer utifrån 

analys av de involverade aktörernas synpunkter rörande samarbetet att kartlägga framkomna 

problemområden under upphandlingsskedet. Rapporten belyser även markanta skillnader i 

affärssteg och arbetsmetoder mellan svensk, amerikansk och engelsk upphandlingsprocess.  
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1.2 Mål och syfte 

Målet med examensarbete är att i Projekt X: 

 Kartlägga områden som upplevts som svåra på grund av involverade aktörers skilda 

kulturella bakgrunder  

 Belysa markanta skillnader i affärssteg och arbetsmetoder under upphandlingsskedet 

mellan Sverige, USA och England 

Syftet med studien är att: 

 Skapa förutsättningar för ett genomförande av förbättringsåtgärder i projektets 

samarbete 

 Öka förståelsen och skapa acceptans för respektive kulturs arbetsmetoder under en 

upphandlingsprocess 

Vidare kan detta leda till en ökad lönsamhet och ett mer tillfredställande arbetsklimat i 

projektet. 

1.4 Avgränsningar 

Examensarbetet är begränsat till 10 veckors heltidsstudier.   

I detta examensarbete har avgränsningar gjorts till att endast granska en del av 

upphandlingsprocessen i Projekt X - från förfrågningsunderlag till avtalstecknande av 

rivningsentreprenad, då denna process nyligen avslutats och därmed kan analyseras. Vi kommer 

inte att granska den projektering som gjorts i tidigare skeden av andra konsulter, då detta inte 

är inom ramen för examensarbetets målsättning. Analys av upphandlingsprocessens affärssteg 

har gjorts endast för att belysa markanta skillnader mellan respektive lands arbetsmetoder. 

Studien har även avgränsats till att övergripande kartlägga upplevda problemområden och ej 

analysera dessa på djupet. Partnering kommer endast att beskrivas på en teoretiskt 

grundläggande nivå för att läsaren ska få en förståelse för vad partnering innebär rent generellt 

och vad som krävs för att vara ett partneringprojekt. Analys av partnering i Projekt X kommer 

att göras utifrån hur respektive part ser på denna samarbetsform i projektet och till vilken grad 

projektet använder sig av denna samverkansform.  
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2 METOD 
I detta kapitel presenteras och beskrivs de metoder som har använts för att genomföra 

examensarbetet. Syftet med metodkapitlet är att ge läsaren förståelse för de val av metoder 

som gjorts för studien. Slutligen diskuteras examensarbetets validitet och reliabilitet.  

2.1 Angreppssätt 

Examensarbetet inleddes med en genomgång av projektets upphandlingsprocess och de 

affärssteg som ägt rum.  Här ingick inläsning av diverse projektdokument såsom anbud, 

förfrågningsunderlag, avtal och projektorganisationens uppbyggnad. Genom litteraturstudier av 

svensk, engelsk och amerikansk upphandlingsprocess gavs en inblick i respektive kulturs 

upphandlingssystem. Därefter undersöktes definitionen av viktiga partneringkomponenter med 

hjälp av litteratur, för att definiera begreppet partnering. Teori om tvärkulturell kommunikation 

inhämtades sedan från diverse litteratur för att få en inblick i viktiga komponenter för 

mångkulturella projekt.   

På basis av den teoretiska bakgrunden, projektets upphandlingsprocess och i samråd med NCCs 

affärschef för Projekt X, utformades enkätfrågor som behandlade viktiga samarbetsområden 

och markanta skillnader i upphandlingsprocessen mellan respektive land. Enkäterna skickades 

ut till projektets involverade parter. Erhållna enkätsvar utgjorde sedan grunden för utformning 

av intervjufrågor med syftet att vidare diskutera problemområden som framkommit genom 

enkätsvar.  Därefter hölls intervjuer med nyckelpersoner från projektets involverade aktörer. 

Enkät- och intervjusvar sammanställdes sedan i rapportens resultat.  

Analysen baserades på den teoretiska referensramen och erhållet resultat. Analysdelen bygger 

på de största problematiska områden som framkommit samt de mest markanta skillnaderna i 

upphandlingsprocessens affärssteg och arbetsmetoder mellan Sverige, USA och England baserat 

på Projekt X.  

Under arbetet med analysen kunde slutsatser dras för att uppfylla examensarbetets syfte och 

målformulering.  

2.2 Litteraturstudier och datainsamling 

2.2.1 Litteraturstudier 

Litteraturstudier har gjorts i tryckt facklitteratur som inhämtats från Stockholms stadsbibliotek, 

KTH:s huvudbibliotek, KTH biblioteket i Haninge och material via internetbibliotek.  
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2.2.2 Enkätutskick 

Enkäterna har till syfte att se hur parterna i projektet samarbetar, ser på varandra samt ta reda 

på hur pass god självinsikt varje part har om sitt arbete i projektet. 

Enkäterna är utformade så att frågorna följer strukturerad intervjuteknik, vilket innebär att 

samma frågor ställs till alla parter och att svaren därefter kategoriseras. Det lämnades även 

utrymme för öppna kommentarer på varje frågeområde där informanten kunde uttrycka egna 

åsikter och förbättringsförslag. Enkäten har utformats i webbverktyget ”Questback” som NCC 

vanligtvis använder sig av vid enkätutskick.  

Valet av enkätrespondenter har gjorts utefter vilka som deltagit i de faser vi valt att undersöka, 

vilka är ca 20 personer. Resultaten har sammanfattats kategorivis och presenteras i kapitlet 

Resultat. Därefter har resultatet analyserats i kapitlet Analys. Slutsatser utifrån analysen har 

sedan dragits gällande övergripande problemområden och markanta skillnader i 

upphandlingsprocessen mellan respektive land, vilket finns i kapitlet Slutsats. 

Kvantitativ metod har använts för sammanställning av enkätresultaten. Kvantitativ metod 

innebär att forskaren systematiskt samlar in empiriska och kvantifierbara data, sammanfattar 

dessa i statisk form samt från dessa bearbetade data analyserar detta med utgångspunkt i 

testbara hypoteser (www.ne.se, 2012-05-28). 

2.2.3 Intervjuer 

Syftet med intervjuerna var dels att kartlägga områden som upplevts som problematiska och 

dels ta reda på markanta likheter och skillnader mellan av svensk, amerikansk och engelsk 

upphandlingsprocess. Genom intervjustudier med aktörer som varit delaktiga i 

upphandlingsprocessen kunde en bild fås av hur dessa ser på projektet hittills.  

Frågor som ställts var av ostrukturerad karaktär vilket innebär att informanten tillfrågas om ett 

eller flera frågeområden som kan uppfattas på olika sätt. 

Intervjufrågorna har utförts enligt metoden för kvalitativ forskning som innebär att forskaren 

själv befinner sig i den miljö som analyseras,(www.ne.se, 2012-04-19). Kvalitativ forskning 

ingriper inte siffror eller tal utan resulterar i verbala formuleringar. Patel och Davidsson (2003) 

menar att det kvalitativa forskningsangreppet ska användas då problemet handlar om att tolka 

och förstå människors upplevelser och beteenden. 

Nyckelpersoner från varje aktör har valts ut i samråd med projektets affärschef med hänsyn till 

befattning och bakgrund i Projekt X. De som intervjuats har en god insyn i projektet. Från NCCs 

team har en affärschef, entreprenadingenjör, projekteringsledare, projektledare och 

samordningsansvarig intervjuats och från Beställarens team har intervjuer genomförts med en 

representant från varje projektorganisation. 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
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2.3 Validitet och reliabilitet 

En forskare strävar efter hög reliabilitet och validitet.  

Validitet innebär att ett forskningsmaterial ska vara relevant för målformuleringen. Det som ska 

mätas ska vara relevant i sammanhanget. Det handlar om att använda rätt sak vid rätt tillfälle. 

Examensarbetet syftar till att analysera samarbetet i ett mångkulturellt projekt samt även 

belysa markanta skillnader i respektive lands upphandlingsprocess. I detta arbete har mätningar 

som enkäter och intervjuer genomförts för hur parterna ser på dels samarbetet och dels på 

skillnader i upphandlingsprocessen. Vår handledare på NCC har fått lägespresentationer och 

därmed kunnat avgöra om analysen är rättvisande.  

För att en mätning ska få hög reliabilitet måste respondenterna för en intervju väljas med 

omsorg och frågorna vara väl anpassade till situationen. Intervju- och enkätrespondenterna är 

utvalda tillsammans med handledaren på NCC, och de som valts ut har deltagit i den del av 

upphandlingsprocessen som examensarbetet syftar till att undersöka. Enkät-, och intervjufrågor 

har utformats för att ge svar på de mål som examensarbetet syftar till att besvara. Studiens 

reliabilitet styrks ytterligare genom att intervjuerna och enkätundersökningens ämnesområden 

överlappar varandra.   
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3 PROJEKTPRESENTATION 
Detta avsnitt inleds med en beskrivning av den historiska bakgrunden till Projekt X. Vidare ges en 

generell presentation av NCC AB samt projektets Beställare och projektledare G & T och Forsen.  

3.1 Historisk bakgrund 

Projekt X genomförs i Stockholms innerstad och innefattar rivning av tre befintliga byggnader 

och nybyggnad till en enad fastighet. Fastigheterna används idag som kontor åt en av Sveriges 

största bankverksamheter. Banken har genom eget fastighetsbolag länge varit fastighetsägare 

av dessa kontor. År 2008 och 2009 genomförde Banken en försäljning av dessa byggnader, då de 

hade för avsikt att få loss kapitalet för att inte ha det bundet i fastigheterna och på så sätt kunna 

använda kapitalet inom sin egen bankverksamhet. 

År 2008 och 2009 förvärvade ett amerikanskt investeringsbolag dessa fastigheter. Bolaget är ett 

dotterbolag till en stor amerikansk investeringsfond. Bolaget, Beställaren, har för avsikt att 

bygga om tre av dessa kontor i rent vinstsyfte och såg potential i att genom rivning och 

nybyggnad av kontoren bättre kunna utnyttja befintlig yta. De existerande fastigheterna har 

idag en total yta på 20 000 kvadratmeter och byggnaden kommer färdigställd att utgöra en 

lokalarea på totalt 37 250 kvadratmeter fördelad på 12 våningar inklusive källare. Förutom 

kontor kommer fastigheten även inrymma butiker i bottenvåningen. Genom att öka bruttoytan 

kan fler tjänstemän utnyttja fastigheten, vilket ger ett större hyresavtal som genererar större 

hyresintäkter. Projektet avses certifieras enligt högsta nivån ”Platinum” i det amerikanska 

miljöklassningssystemet LEED. Beställaren har utsett Forsen och Gardiner & Theobald för 

projektledning och NCC Construction som huvudentreprenör. 

Projektet medför stora svårigheter vad gäller bland annat tvärkulturell kommunikation, skilda 

arbetsmetoder, logistik, omplanering av trafik och myndighetsbeslut. Då byggnaderna idag är 

belägna runt en transformatorstation som försörjer stora delar av Stockholm med el, är det 

även en stor utmaning rent tekniskt.  

Milstolpar i projektet är: 

 2012 - Produktionsstart 

 2013 – Rivning färdigställt 

 2014 – Grund och stomme färdigställt 

 2015 – Inflyttning 
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3.2 Involverade aktörer 

3.2.1 NCC AB – Huvudentreprenör 

NCC, Nordic Construction Company, bildades år 1988 i samband med en fusion av byggbolagen 

JCC (Johnson Construction Company) och ABV (Armerad Betong Vägförbättringar). År 1991 

tillkom företaget Nordstjernan AB som idag är huvudägare av NCC, (www.ncc.se). 

NCC AB är ett av nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag och bedriver 

verksamhet i bland annat Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och St. Petersburg. VD och 

koncernchef är Peter Wågström som tillträdde tjänsten år 2011, efter Olle Ehrlén som tillträdde 

år 2007. Figur 1visar organisationen i NCC AB, (www.ncc.se). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NCC-koncernens verksamhet är indelad i fyra affärsområden: 

 NCC Construction, ansvarar för allt NCCs byggande, allt från järnvägar till bostadshus och 

broar. NCC Construction är indelad i ytterligare fyra affärsområden: NCC Construction 

Sweden, NCC Construction Danmark, NCC Construction Finland och NCC Construction 

Norge. 

 NCC Housing, utvecklar bostadsområden och bostadshus, som sedan byggs av NCC 

Construction. 

 NCC Property Development, utvecklar och säljer kommersiella fastigheter såsom 

kontors-, handels- och logistikfastigheter. 

 NCC Roads, har sin kärnverksamhet i produktion av krossprodukter och asfalt samt 

asfaltbeläggning och vägservice, (www.ncc.se). 

Figur 1.  Organisationsschema NCC AB 

http://www.ncc.se/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
http://sv.wikipedia.org/wiki/Norge
http://sv.wikipedia.org/wiki/Finland
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tyskland
http://sv.wikipedia.org/wiki/St._Petersburg
http://www.ncc.se/
http://www.ncc.se/
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Projekt X ligger inom området för NCC Construction som är verksamt inom hus- och 

anläggningsbyggande samt inom byggservice. Inom dessa områden finns ett nära samarbete 

med kunden genom hela värdekedjan. VD för NCC Construction i Sverige är Tomas Carlsson, 

(www.ncc.se). 

3.2.2 Beställaren 

Fastighetsägaren, som i det här examensarbetet kommer omnämnas ”Beställaren”, är en 

internationell fastighetsrådgivare som förvärvar, utvecklar och förvaltar kommersiella 

fastigheter och bostäder i välbelägna områden i hela världen exempelvis Asien, Tokyo och 

Washington DC. Projekt X är det första projekt som Beställaren genomför i Sverige. 

I överenskommelse med Beställaren kommer varken deras, bankens eller projektets namn i 

rapporten då Beställaren har strikta regler och kontroller vad gäller media, PR och offentliga 

publikationer. 

3.2.3 Forsen Projekt - Projektledare 

Forsen är ett oberoende projektledningsföretag med mångårig erfarenhet av stora byggprojekt. 

De arbetar med både Construction Management, CM, där de är ledande inom Sverige, och med 

traditionell bygg- och projektledning. Deras största verksamhet är på hus- och anläggningssidan. 

Forsen kom in i projektets tidigaste skede då Beställaren behövde hjälp med upprättande av 

förfrågningsunderlag. Idag ansvarar Forsen tillsammans med projektledningsföretaget Gardiner 

och Theobald för projektledning. Forsens avtal med beställaren löper ut i juni 2012 och Gardiner 

& Theobald tar över hela arbetet som projektledare. 

3.2.4 Gardiner & Theobald, G & T - Projektledare 

Gardiner & Theobald är ett brittiskt projektledarföretag verksamma inom bygg- och 

fastighetsbranschen i över 50 länder runt om i världen. G & T har tidigare arbetat med projekt i 

Sverige i 6-7 år då med bland annat Skanska och Astra Zeneca. 

G & T jobbar idag tillsammans med Forsen som byggprojektledare men tar över det totala 

ansvaret för detta när Forsens avtal med Beställaren löper ut, (www.gardiner.com). 

 

 

 

 

 

http://www.ncc.se/
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4 UPPHANDLINGSPROCESSEN I PROJEKT X 
I detta kapitel beskrivs den upphandlingsprocess som projektet nyligen genomgått för att 

läsaren ska få en grundläggande förståelse för de affärssteg som ägt rum. 

Upphandlingsprocessen olika processteg beskrivs i kronologisk ordning. 

4.1 Förprojektering 

Beställaren tog 2009 kontakt med det svenska projektledningsföretaget Forsen. Forsen gjorde 

tillsammans med Beställaren en förprojektering för att utreda möjligheterna till att: 

 effektivisera befintlig yta 

 modernisera byggnaden 

 få bygglov 

 uppföra byggnaden enligt myndighetskrav 

 bygga enligt Leed Platinum 

 förbättra uthyrningsmöjligheterna 

 öka hyresintäkterna 

Beställaren begärde via Forsen och Tengbom arkitekter ansökan om förhandsbesked för 

bygglov. Efter det att projektet fått ett förhandsbesked började arbetet med att upprätta 

bygglovshandlingar, samtidigt som bygglov söktes. Forsens arbete med förprojektering pågick i 

ca 2 år. 

4.2 Intresseanmälan -PQQ, Pre-Qualification Questionnaire 

För att säkerställa intresset bland entreprenadföretag skickade Beställaren ut en 

intresseanmälan till Sveriges största byggentreprenörer. 

NCC mottog i maj 2011 ett Pre-Qualification Questionnaire, PQQ, från Beställaren. Ett PQQ är 

ett dokument som beskriver projektet och dess förutsättningar. Dokumentet innehöll: 

 Ägarförhållanden 

 Generella förutsättningar 

 Fastighetsinformation 

 Metoder för genomförande 

 Avsiktlig utformning av byggnaderna 

 Projektinformation 

 Frågeformulär 
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Frågeformuläret är en typ av intresseanmälan och bygger på att Beställaren vill ta del av viktig 

information från entreprenören och hur de planerat att genomföra projektet. Det som 

efterfrågades i formuläret var följande: 

 Generell företagsinformation 

 Finansiell information 

 Tidigare erfarenheter från liknade projekt 

 Företagspolicys 

 Referenser från tidigare projekt 

 Hållbart byggande med hänsyn till miljöaspekter 

 Hälsa och säkerhet 

NCCs svar på PQQ:t var Beställaren tillhanda i juni 2011. Beställaren arbetade sedan fram ett 

preciserat förfrågningsunderlag och tog fram handlingar som skulle ingå i förfrågan vilka skulle 

skickas ut till intressenter. 

4.3 Förfrågningsunderlag 

Förfrågningsunderlag skickades ut till några av Sveriges största byggentreprenörer, varav NCC 

var en av dessa. NCC mottog förfrågan i september 2011. Beställaren valde att skicka ut en 

förfrågan på totalentreprenad, vilket är vanligt vid projekt i den här omfattningen. Då 

Beställaren värdesätter god insyn i projektet är totalentreprenaden styrd. Beställaren vill vara 

mycket delaktig i diskussioner och beslutsprocesser. Förfrågningsunderlaget tog ca 2-3 månader 

att arbeta fram och byggde i grunden på en amerikansk modell som Beställaren tidigare använt 

sig av i ett projekt i London. Denna modell har sedan anpassats efter svensk standard då Forsen 

arbetat med det vilket ledde till en del kompromisser. Förfrågningsunderlaget innehöll: 

 Projektsummering 

 Anbudsinstruktioner 

 Anbudsform 

 Avtal för projektering 

 Nyckelpersoner 

 Kostnadsplan 

 Tidplan 

 Konstruktionsbeskrivningar 

 LEED program 

 Upphandlingsprogram 

 Information om transformator 

 Etablering och trafikanordning av projektplats 
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I Beställarens förfrågan till NCC efterfrågade fasta priser på stora delar av entreprenaden; 

 Kostnad för byggarbetsplatsetablering  

 Kostnad för arbetsledning vid utförande av kontraktsarbeten 

 Kostnad för utredning och designarbete 

 Kostnad för övriga kostnader 

 Kostnad för Benchmarking 

4.4 Anbud 

Anbudet från NCC skickades till Beställaren i november 2011. Anbudet var väldigt omfattande 

och svarade på alla de frågor som förfrågan innehöll. Översiktligt innehöll anbudet följande: 

 Anbudsintroduktion 

 Konsultkontrakt 

 Utförandeplan 

 Organisationsplan 

 Kostnadspaket 

 Tidplanepaket 

 LEED program 

 Upphandlingsprogram 

 Transformatorprogram 

 Byggarbetsplatsetablering 

 Riskanalys 

 Fasadsystem 

 Referensprojekt  

I NCCs anbud föreslogs fasta kostnader på det som av dem gick att fastslå och resterande 

föreslogs sättas på löpande räkningar. De planerade att binda kostnader för dessa delar i ett 

senare skede när informationen var mer tydlig. NCC planerade att under anbudsprocessen dela 

alla beräkningar med full transparens. NCC tyckte att Projekt X var ett mycket intressant projekt 

och ansåg sig ha den perfekta organisationen för ett eventuellt genomförande. NCC föreslog i 

anbudet att projektet skulle genomföras som ett partneringprojekt där alla beslut tas från vad 

som är mest gynnsamt för projektet, vilket medför en öppenhet och transparens mellan 

involverade parter. 
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4.5 Val av entreprenör 

I december 2011 fick NCC ett meddelande om tilldelningsbeslut, en avsiktsförklaring, från 

Beställaren där de förklarade att NCC blivit valda som entreprenör för projektet. Vid val av 

huvudentreprenör använde sig Beställarens team av ett poängsättningssystem, där NCC fick 

högst poäng totalt sett. Genom att rangorda projektets områden och värdera anbuden därefter, 

kunde Beställarens team urskilja den entreprenör som hade de bästa kvalifikationerna för 

projektets genomförande. En viktig faktor vid val av NCC som huvudentreprenör var deras 

starka organisation. En annan avgörande faktor var NCCs ”procurement program”, dvs. den 

process de beskrivit för hur de tänkt genomföra projektet. NCC hade förståelse för projektets 

svårigheter som ex. transformatorstationen, hemliga kulvertar under mark och grundläggning. 

4.6 Avtal/ Kontrakt 

I januari 2012 skrev NCC och Beställaren ett ABK-kontrakt.  

Projektet är enligt kontraktet uppdelat i två faser, Fas 1 och Fas 2.  

Fas 1 – Pre construction, omfattas av ABK avtalet där ABK09 gäller mellan parterna. Kontraktet 

ska användas till att förbereda och verifiera ett tids- och kostnadseffektivt genomförande av Fas 

2. Under Fas 1 ska bland annat systemhandlingsprojektering, riskanalys och påbörjandet av 

bygghandlingsprojektering utföras. Genom att under Fas 1 påbörja upphandlingen av 

underentreprenörer, för bägge faser, kan kostnadsnivån för Fas 2 säkras. Utförandet av 

rivningsarbetet kommer att påbörjas under Fas 1.  

Fas 2 – Construction, vilket innefattar genomförandet av om- och tillbyggnad på 

totalentreprenad. Denna fas är planerad att kontrakteras i ett så kallat ABT 2 avtal. Under Fas 2 

ska ABT 06 och vissa klausuler gälla.  

Enligt ABK-avtalet, Fas 1, ska NCC bland annat utföra följande arbete inom ramen för detta 

avtal: 

 Ledning av systemhandlingsprojektering för Fas 2. Beställaren ansvarar för anlitande av 

konsulter och NCC står för ledning av detta arbete. När systemhandlingsprojekteringen 

är godkänd har konsulten rätt att överta de konsulter som Beställaren anlitat, dock inte 

Tengboms Arkitekter och Will Sibia (LEED AP WSP) som kvarstår som Beställarens 

konsulter 

 Upphandling och ledning av tekniska konsulter för bygghandlingsprojektering. All 

bygghandlingsprojektering bedöms inte kunna vara färdig under Fas 1 

 Riskinventering - Utredning av ekonomiska och tidsmässiga risker med genomförandet 

av Fas 2  
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 Gemensam kostnadskalkyl som att genomföra Fas 2 på totalentreprenad  

 Upphandling av underentreprenörer och leverantörer i samråd med Beställaren  

 Kvalitetsplan för Fas 2 

 Miljöplan för Fas 2  

 Välja produktionsmetoder 

 Framtagande av tidplaner för Fas 1 och Fas 2 

 Framtagande av organisationsplan för Fas 2  

 Framtagande av mallar för framdrifts- och slutkostnadsprognoser för Fas 2  

 Framtagande av förteckning över t.ex. myndighetstillstånd som krävs under Fas 1 och 

Fas 2 

 Framtagande av ritningar, kostnadskalkyler mm som behövs för Beställarens dialog med 

hyresgästen 

Allt arbete som utförs under Fas 1 ska ske i samråd med Beställaren. Kontraktsspråket är på 

engelska. Under fas 1 har NCC rätt till ersättning av ett fast arvode som betalas ut enligt 

betalningsplan varje månad.  

NCC tecknade i slutet av april deras första ABT kontrakt med Beställaren. 

Totalentreprenadkontraktet, ABT 0, avser lättrivning av kontorsbyggnaderna. Enligt ABT0 

avtalet ska NCC utföra lättrivningen inom ramen för detta avtal där bland annat följande gäller: 

 Lättrivningen ska ske i enlighet med ABT 06 

 Lättrivningsarbetet innefattar: Rivning av icke bärande konstruktioner  

 Beställaren tillåter inte att NCC vid val av underentreprenör och leverantörer handlar 

upp dessa som de brukar dvs. på basis av tidigare gott samarbete 

 Projektet ska LEED certifieras enligt nivån för Platinum vilket innebär återvinning, i så 

stor omfattning som möjligt, av de produkter som ingår i hela lättrivningen 

 NCC är ansvariga att förbereda, planera och designa kontraktsarbetena 

 All muntlig och skriftlig kommunikation ska ske på engelska 

ABK avtalet löper parallellt med ABT 0 och ABT 1 och övergår sedan i ett ABT 2 avtal som 

innefattar produktion. Figur 2 visar kontraktsuppdelningen i Projekt X. 
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Figur 2. Kontraktsuppdelningen i Projekt X 
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5 TEORETISK REFERENSRAM – PARTNERING 
I detta kapitel ges en generell beskrivning av samarbetsformen partnering.  

5.1 Bakgrund till partnering 

Partnering utvecklades ursprungligen av den amerikanska armén i USA under 1980-talet som en 

följd av de tvister och höga kostnader som löpte vid offentliga anläggningsprojekt, (Cowan, Gray 

& Larson, 1992).  Man började utforma andra arbetsmetoder att bedriva sin verksamhet på där 

gemensamhet stod i fokus. Partneringkonceptet skulle leda till lägre byggkostnader, bättre 

relationer och ökad måluppfyllelse. 

Partneringkonceptet nådde Storbritannien i mitten av 1990-talet då stora problem med 

försenade och alltför dyra projekt även präglade den brittiska byggsektorn. Idag är partnering 

ett utbrett arbetsätt i hela Storbritannien både i den privat och offentliga sektorn, (Christoffer 

Brasch, Kristian Hallin, Partnering i teori och Praktik, 2006). 

Till Sverige kom partnering inte förens i slutet av 90-talet då den svenska byggsektorn inte led av 

lika stora konflikter och där företagen löste tvisterna själva utan att blanda in jurister, vilket är 

vanligt förekommande i USA och Storbritannien, (Lindquist, 2005). 

Den svenska regeringen beslutade år 2002 att tillkalla en kommission för att föreslå åtgärder 

som syftar till att främja konkurrensen, användandet av svart arbetskraft och för att motverka 

kartellbildningar inom bygg- och anläggningssektorn, (SOU 2002:115).  Kommissionen skulle 

vidare föreslå åtgärder där syftet var att hålla nere produktionskostnaderna och leda till en ökad 

kvalité i byggbranschen. Detta var en av orsakerna till att partnering introducerades på den 

svenska marknaden som ett sätt att motverka byggsektorns diverse problem. 

I Sverige har NCC varit den ledande aktören inom partnering bland annat på grund av deras 

verksamhet i Danmark där partneringkonceptet är väl utvecklat. 

5.2 Vad är partnering 

Enligt hemsidan (http://www.partnering.se/web/page.aspx?pageid=811) får ett projekt kallas 

för ett partneringprojekt om det har: 

Gemensamma mål: 

 Drivs som ”Projekt AB” 

 Starta i tidiga skeden 

 Partneringdeklaration och partneringavtal 

 Öppenhet med rätt team och medarbetare 

Gemensamma aktiviteter: 

http://www.partnering.se/web/page.aspx?pageid=811
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 Startworkshops, kontinuerliga workshops, teambyggande workshops 
 Ständiga förbättringar 
 Partnering organisation med konfliktlösningstrappan 
 Gemensam riskhantering 

Gemensam ekonomi: 

 Upphandling på mjuka parametrar inte enbart pris 
 Gemensamma visioner/mål med win-win för alla 
 Öppen ekonomi för alla i projektet 
 Överenskommelse om riktpris med incitament och/eller bonus 

5.3 Nyckeldelar i partnering – en modell 

Då partneringbegreppen ofta går isär är det viktigt att hitta en samsyn kring vilka centrala delar 

partnering innehåller och vilka frågor som bör beaktas. Enligt Rhodin (2002) är det sju processer 

som är viktiga för att arbetet i ett partneringprojekt ska fungera, se Figur 3 nedan. Dessa är: 

 Formulera gemensamma mål 

 Problem och konfliktlösning 

 Teknisk samverkan 

 Teambuilding 

 Ständiga förbättringar och uppföljningar 

 Upphandling 

 Relationerna inom gruppen och med omvärlden inklusive förtroende 

 

Figur 3. Byggdialogs partneringblomma 
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6 TEORETISK REFERENSRAM – TVÄRKULTURELLT SAMARBETE 
I det här kapitlet ges läsaren en teoretisk grund för ett tvärkulturellt samarbete. 

6.1 Byggsektorn blir tvärkulturell 

Byggbranschen har under senare år blivit alltmer internationaliserad. Utländska beställare, 

entreprenörer och konsulter har etablerat sig på den svenska byggmarknaden och det blir allt 

vanligare att jobba med flera olika nationaliteter i ett och samma projekt. Branschen som 

generellt är konservativ har i och med detta tvingats implementera andra nationers 

arbetsmetoder i deras arbete. 

För att kunna samarbeta kulturer emellan har förståelsen för mjuka parametrar såsom 

kommunikation och beteenden ökat. Det är viktigt att förstå motpartens kulturella bakgrund för 

att förstå människors ageranden. Finns inte vetskapen och förståelsen hos parterna är det lätt 

att missförstånd och konflikter uppstår (Sorge, 1983). 

Begreppet kultur beskriver inte enskilda individer utan grupper av människor som blivit 

påverkade av samma miljö och som haft likartade erfarenheter i livet. Det är viktigt att vi förstår 

vår egen kultur och våra egna värderingar för att förstå vår samarbetspartners kultur. Den 

kulturella synen påverkar vår uppfattning av motparten. När vi har förstått våra egenheter kan 

vi förstå den andra kulturens. Vid fördomar om en annan kultur är det lätt att tro att de tror 

motsatsen om oss (Öberg, 1997). 

Om en person kan motpartens bakgrund och historia har den personen lättare att bygga upp 

tillit till denna. Människan har ett grundläggande behov av att känna tillhörighet och hitta sin 

identitet. Det är därför vanligt att man delar upp människor i ”Vi” och ”Dem”. Människor som är 

okända delar vi därför lätt in i anonyma grupper. För att kommunikationen kulturer emellan ska 

fungera är det viktigt att den utgår från gemensamma hållpunkter och regler (Öberg, 1997). 

Vi kan genom att studera den andra kulturens språk, beteende och läsa böcker om deras kultur 

förstå oss på den grundläggande historian som landet har. Detta kan ses som tidkrävande och 

kostnadsineffektivt men lönar sig i det långa loppet. Genom att förstå den andra kulturen kan 

människan förstå sig på viktiga likheter och skillnader kulturerna emellan. (Lewis, 1999). 

6.2 Tvärkulturell kommunikation 

Tvärkulturell kommunikation betyder kommunikation mellan personer med olika kulturella 

bakgrunder vilket är en mycket viktigt faktor för samexistens på jorden. 

Enligt forskaren Allwood (1985) bör skillnader i kommunikationsmönster hos olika språk och 

kulturgemenskaper undersökas. Genom att beakta olika kommunikationsbeteenden och vad 
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som kan styra dessa kan man analysera skillnaden mellan språk- och kulturgemenskaper. Det 

kommunikativa beteendet kan delas in på i beteende på individ- samt interaktiv nivå. 

6.2.1 Individnivå 

Enligt Allwood kan kommunikationen på individnivå betraktas utifrån två perspektiv; sändarens 

och mottagarens. Sändaren ska förmedla ett budskap genom tal, skrift eller kroppsspråk som 

mottagaren ska ta till sig och förstå. Mottagarens reaktioner kan därefter delas upp i: 

 påverkan, vilket innebär upptagande av information utan högre grad av medvetande och 

kontroll 

 uppfattning, vilket innebär att information registreras medvetet av mottagaren 

 förståelse, förståelsen sker om mottagaren kan sätta in den information hon uppfattar i 

ett meningsfullt sammanhang, stora delar av den information som överförs i vanliga 

samtal bygger på att mottagaren kan tyda budskapet som sändaren försöker avge 

 övriga reaktioner, uppfattningar, värderingar etc. 

I mångkulturella företag finns stora svårigheter i kommunikationen på grund av att människorna 

kommer från olika kulturer och saknar gemensamma uppfattningar, värderingar och normer. 

För att uppnå ömsesidig förståelse i en tvärkulturell kommunikationssituation krävs kunskap om 

på vilka punkter missförstånd kan uppkomma. Vid kommunikation sker hela tiden ett växelspel 

mellan saklig förståelse och emotionella känslor, (Allwood, 1985). 

6.2.2 Interaktiv nivå 

Beteende på interaktiv nivå innebär att flera människor samverkar till ett visst beteende. 

Människor från olika kulturer har sina egna sätt att påbörja, fortsätta och avsluta 

kommunikation som exempelvis hur olika kulturer tar avsked. Kommunikationsdragen i olika 

verksamheter sägs bero på faktorer såsom syfte, roller, artefakter samt fysiska omständigheter. 

Tvärkulturell kommunikation innebär ofta att det läggs olika innebörd i olika verksamhetsord 

som normalt anses vara varandras översättning, det vill säga – det uppfattas på olika sätt. 

(Allwood, 1985) 

6.2.3 Förståelse, värderingar och attityder 

Vid tvärkulturell kommunikation måste stor hänsyn tas till de skillnader i uppfattningar, 

värderingar och attityder som människor med olika kulturell bakgrund har. Även mycket små 

skillnader i uppfattningar, värderingar och attityder är relevant för tolkningar och förståelse. För 

att få förståelse för en annan kulturs värderingar och attityder kan observationer göras med 

hjälp av t ex enkäter och intervjuer, (Allwood, 1985). 
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6.2.4 Kommunikationsbarriärer 

Barriärer för kommunikation kan delas in i språkliga, praktiska och kulturella. De svåraste är att 

lära sig hur man ska bete sig i en annan kultur på grund av skillnaderna i språk och kulturellt 

ursprung. Det går att övervinna språkbarriären genom att lära sig motpartens språk eller 

använda sig av en tolk men det anses av många som onödigt och tidskrävande. Kommunikation 

är en tvåvägsprocess och bägge parter måste förstå varandras olika kommunikationssätt, (Lewis, 

1999). 

6.2.5 Språk 

För att kunna inkludera alla i kommunikationen är det viktigt att ha ett gemensamt språk. Det är 

grundläggande att vi respekterar de vi kommunicerar med för att de involverade ska känna sig 

delaktiga. Att respektera alla individer i gruppen innebär att inte stänga någon ute genom att 

stereotypisera. Stereotyper blir farliga när bestämda generaliseringar av en grupp har en negativ 

påverkan på uppfattningen av en individ. Om det inte är relevant för sammanhanget bör man 

därför inte referera till en individ som en person som tillhör gruppen då risken finns att 

personen känner sig utestängd och begränsad. Felaktiga benämningar och svårförståeligt språk 

får ofta personer att känna sig odelaktiga och orespekterade. Språket bör justeras så att alla i en 

grupp har chansen att förstå, (Sonnenschein, 1999). 

Det är viktigt att ha ett gemensamt språk när en grupp människor jobbar tillsammans. Engelskan 

väljs oftast som kommunikationsspråk när olika kulturer ska samverka. Risken med språk är att 

samma ord kan ha olika betydelse i olika kulturer vilket gör språket till en barriär och ett dåligt 

kommunikationsverktyg om inte varje ord eller fras uppfattas enligt dess ursprungliga beteende, 

(Lewis, 1999).  

6.3 Tvärkulturellt ledarskap 

En förutsättning för att kommunikationen ska fungera i en mångkulturell organisation är ett gott 

ledarskap. Med tvärkulturellt ledarskap menas det samspel som sker mellan ledaren och 

underordnade personer med olika kulturella ursprung. Relationerna mellan ledare och 

underordnad skiljer sig stort åt i olika länder varför missförstånd ofta uppkommer, då personer 

tror att det som gäller i deras kultur även gäller i andra, (Bass 1990; Haire et al 1966). 

Det är viktigt att en ledare visar respekt för skillnader i olika kulturer samt viljan att se saker från 

olika synvinklar. Att stödja människor och deras nya idéer och förslag är jätteviktigt för att man 

som ledare ska bli respekterad. Det är viktigt att uppmuntra och lägga tonvikt på det positiva, då 

negativ kommunikation kan leda till större kommunikationsbarriärer. Det är viktigt att ge 

bekräftelse, då människor som kommunicerar med andra kulturer, ofta har brist på 

självförtroende. Genom att ha en stark ledargestalt som tror på sig själv och visar ödmjukhet 
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och respekt för medarbetarna ökar självkänslan hos medarbetarna vilket leder till nyskapande 

och ökad produktivitet, (Sonnensschein, 1999). 

Människor från olika kulturer anpassar sig automatiskt efter andra kulturer. Man talar om olika 

typer av anpassningar; integration, reaktion och tillbakadragande. Integration innebär att 

individen försöker smälta in i den andra kulturen för att minimera risken för konflikt, reaktion 

innebär att individen försöker ändra på omgivningen istället för att ändra sitt eget beteende, 

tillbakadragande innebär att personen i fråga försöker fly situationen. (Suutari et al, 2002). 

6.5 Hofstedes kulturdimensioner 

Forskaren Hofstede har studerat värderingsskillnader mellan olika nationella kulturer och gjort 

omfattande undersökningar som noga dokumenterats. Enligt Hofstede är kultur den ”kollektiva 

programmering av hjärnan som utmärker en grupp eller kategori av människor från en annan”.  

Hofstede har föreslagit fyra kulturella dimensioner; maktdistans, individualism, 

osäkerhetsundvikande och maskulinitet. 

Under sex års tid studerade Hofstede anställda runt om i världen på IBM:s dotterbolag. Studien 

omfattade 116 000 enkäter, översatta på 20 olika språk, som vardera bestod av 150 frågor och 

behandlade de olika kulturdimensionerna. Genom enkäterna kunde Hofstede se hur värderingar 

skiljer sig mellan olika länder. Genom att använda sig av olika nyckelfrågor i enkäten kunde 

Hofstede ta fram medelvärden vilka låg som underlag för indexvärden. Varje land fick 

indexvärden i skala 0-100 som var sammankopplade med Hofstedes dimensioner. Ett högt värde 

indikerar att studerad dimension har stor påverkan på landet. Ett lågt värde visar att 

dimensionen inte är så betydelsefull, (Adamiec, 2000). 

Genom att utforska den amerikanska, brittiska och svenska kulturen genom dessa dimensioner 

kan vi få en god överblick av drivkrafterna och värderingarna bakom dessa. 

6.5.1 Maktdistans 

Denna dimension handlar om jämställdhet och hierarki.  En hierarki är en rangordning som 

byggts upp på grund av t.ex. rikedom, olika sociala grupper, utbildning etc. Maktdistans handlar 

om i vilken utsträckning de mindre mäktiga medlemmarna av institutioner och organisationer 

inom ett land förväntar sig och accepterar att makten är ojämnt fördelad. Det har att göra med 

det faktum att ett samhälles ojämlikhet stöds av anhängarna lika mycket som av ledarna. I 

Tabell 1 listas generella kännetecken för en liten respektiver stor maktdistans enligt Hofstedes 

kulturteori. 
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Liten maktdistans Stor maktdistans 

 Decentraliserad 

 Platta organisationspyramider 

 Hierarki i organisationer betyder 
olikheter i roller fastställd efter 
lämplighet 

 Den ideala chefen är en klok 
demokrat 

 Ledare förlitar sig på personliga 
erfarenheter och på 
underordnade 

 Underordnade förväntar sig att bli 
konsulterade 

 Konsulterande ledarskap leder till 
tillfredställande, produktivitet och 
prestationer 

 Här ses det ogillande på 
statussymboler och privilegier till 
chefer 

 Små löneskillnader mellan olika 
nivåer och positioner 

 Öppenhet vad gäller information 

 Kontorsarbete har samma status 
som manuellt arbete 

 Centraliserad 

 Hierarkiska 
organisationspyramider 

 Hierarki i organisationen 
reflekterar skillnaden mellan 
tjänstemän och arbetare 

 Den ideala chefen är en 
välmenande envåldshärskare 

 Ledare förlitar sig på formella 
regler 

 Underordnade förväntar sig att bli 
befallda 

 Auktoritärt ledarskap leder till 
tillfredställelse, produktivitet och 
prestationer 

 Statussymboler och privilegier för 
chefer är här förväntat och 
populärt 

 Stor löneskillnad mellan olika 
nivåer av positioner 

 Informationen är begränsad att 
gälla hierarkin 

 Arbetet tjänstemän utför är mer 
värt än det arbetare utför 

  

 

I Sverige låg denna dimension på 31. I Sverige har vi enligt Hofstede ingen utpräglad 

rangordning. Skillnader i t ex status och makt finns men är inte accepterat och dessa försöker 

utjämnas. I många andra länder ses dessa skillnader som något naturligt som inte ifrågasätts. 

Maktdistansen i Sverige är förhållandevis liten vilket leder till att alla kan komma med 

information, få sin röst hörd och vara med och påverka. I Sverige är det accepterat att en 

överordnad delegerar ner ansvar till underordnad och att lyssna på unga är vanligt. I Sverige är 

det accepterat med otydlighet och fasta strukturer måste inte följas hela tiden (Öberg, 1997). 

I USA låg denna dimension på 40 vilket understryker det amerikanska samhällets ”frihet och 

rättvisa för alla”. I USA ligger fokus på lika rättigheter i alla aspekter av det amerikanska 

samhället. I amerikanska organisationer fastställs rangordningen för enkelhetens skull. 

Överordnad är alltid tillgänglig och chefer förlitar sig på enskilda medarbetare och team för 

Tabell 1. Hofstedes kulturteori om maktdistans 
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deras expertis. Både chefer och anställda förväntas att höras och information delas ofta. 

Samtidigt är kommunikation informell och direkt. 

Storbritannien ligger med sina 35 poäng i den lägre delen av rankingen. Rankingen visar att 

samhället anser att ojämlikheter bör minimeras. Forskning visar att maktdistansindex ligger 

lägre bland den högre klassen än arbetarklassen i Storbritannien. Människor bör behandlas 

jämlikt och det spelar ingen roll under vilka premisser du föds (www.Itim.org) 

6.5.2 Individualism 

I det individualistiska samhället är den sammanbindande länken familjen, till skillnad mot det 

kollektivistiska samhället där människor är mer beroende och ser sig själva som medlemmar i en 

grupp. (www.itim.org).  I det individualistiska samhället förväntas människor vara sig själva och 

bete sig i enlighet med egna intressen, vilka också ska tillgodoses på arbetsplatsen. I det 

kollektivistiska samhället agerar en person utifrån gruppen som helhet. En person ses inte som 

en egen individ utan som en person som tillhör en grupp. Nedan i Tabell 2 listas generella 

kännetecken för ett kollektivistiskt respektive individualistiskt samhälle enligt Hofstedes 

kulturteori. 

Kollektivistiskt Individualistiskt 

 Identiteten bygger på ens 
tillhörande nätverk 

 Harmoni skall eftersträvas liksom 
konfrontationer undvikas 

 Brott mot uppsatta regler leder till 
skam för gruppen 

 Innehav av diplom och betyg ger 
tillträde till grupper med högre 
status 

 Identiteten baseras på den egna 
individen 

 Att stå upp för sina åsikter och 
säga vad man tycker är uppriktigt 
och anses ärligt 

 Brott mot uppsatta regler leder till 
skam och skuldkänslor hos 
individen 

 Innehav av diplom ger ökat 
ekonomiskt värde och/eller ökad 
självkänsla 

 

 

I Sverige låg denna dimension på 71. Detta visar att Sverige är ett individualistiskt land där man 

förväntas ta hand om sig själv och sin familj. Kontrakt parter emellan grundar sig på ömsesidig 

nytta. Anställningar och beslut grundas på meriter och ledarskapet är på individnivå. 

USA, med ett resultat på 91 på denna dimension, är en mycket individualistisk kultur. Det finns 

en hög grad av geografisk rörlighet i USA och de flesta amerikanare är vana att göra affärer med 

främlingar. Amerikanare är därför inte blyga. I näringslivet förväntas amerikanare vara 

Tabell 2. Hofstedes kulturteori om kollektivistiskt och individualistiskt samhälle 

http://www.itim.org/
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självständiga och ta initiativ. Anställning och beslut grundar sig på meriter eller bevis på vad 

man har gjort eller kan göra. 

Storbritannien med resultatet 89 poäng är ett mycket individualiserat land. Britterna är enligt 

index individualistiska och privata. Barn får i tidig ålder lära sig att tänka själv och ta reda på vad 

deras unika syfte med livet är och hur de kan bidra med sitt. Vägen till lycka är genom 

självförverkligande. 

6.5.3 Maskulinitet och kvinnlighet 

En hög poäng (manligt) i denna dimension visar att män är tuffa, bestämda och bryr sig om 

materiell framgång. Kvinnorna är mer ömma och bryr sig om livskvalitet. I det maskulina 

samhället är chefer beslutsamma och självhävdande. Viljan att få igenom sin egen åsikt är stark. 

Konfliktsituationer löses genom att parterna strider till den starkaste har vunnit. Innehav av 

diplom och betyg ger ökad självkänsla. (www.itim.org) 

En låg poäng (kvinnligt) i denna dimension visar att samhället tycker det är värdefullt med 

omsorg av medmänniskor. Det är inte tillåtet för män och kvinnor att slås. Chefer strävar efter 

att uppnå samstämmighet. Konflikter som uppstår föresöker lösas med förhandlingar och 

kompromisser. (www.itim.org). Nedan i Tabell 3 listas kännetecken hos ett feminint respektive 

maskulint samhälle enligt Hofstedes kulturteori. 

 

Feminina Maskulina 

 Värdefullt i samhället är 
omsorg och medmänniskor 

 Det är tillåtet för både män 
och kvinnor att gråta. Det är 
inte tillåtet för något av 
könen att slås 

 Vänlighet hos lärare och 
chefer uppskattas 

 Chefer strävar efter att 
uppnå samstämmighet 

 Konflikter som uppstår 
försöker lösas med 
förhandlingar och 
kompromisser 

 Värdefullt i samhället är 
materiella framgångar 

 Det är inte tillåtet för män att 
gråta, istället bör de slås 
tillbaka 

 Innehav av diplom och betyg 
gör ökat ekonomiskt värde 
och/eller ökad självkänsla 

 Chefer är beslutsamma och 
självhävdande 

 Konfliktsituationer löses 
genom att parterna strider till 
den starkaste parten har 
vunnit 

  

 
Tabell 3. Hofstedes kulturteori om maskulinitet och kvinnlighet 

http://www.itim.org/
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Sverige, med poäng 5 på denna dimension, är ett feminint samhälle. Balans mellan arbete och 

fritid är viktigt. Det är viktigt att alla trivs på arbetsplatsen och alla värderas lika. Beslut fattas 

genom kompromisser. Kulturen är uppbyggd runt begreppet ”lagom” där alla ska ha det bra och 

ingen ska sticka ut eller gå utan (www.itim.org) 

USA, med poäng 62 på denna dimension anses vara ett manligt samhälle. Beteende i skolor och 

på arbetet talar för att människor strävar efter att vara bäst. Som ett resultat av detta talar 

amerikanarna gärna öppet om sina framgångar och prestationer i livet. Många amerikanare 

”lever för att arbeta” så att de kan tjäna så mycket pengar som möjlig och få hög status. 

Konflikter löses på individnivå. (www.itim.org) 

Storbritannien med sina 66 poäng är ett maskulint samhälle. Generellt är samhället fokuserade 

på framgång och drivkraften efter denna är stor. Avgörande för att förstå den brittiska kulturen 

är att man kan läsa mellan raderna. Det som sägs är inte alltid det som menas. I jämförelse med 

skandinaviska länder så lever britterna för att arbeta och har tydliga mål och ambitioner. 

6.5.4 Osäkerhetsundvikande 

Denna dimension beskriver om människor känner sig hotade av okända, oförutsägbara och 

osäkra situationer. Den visar om människor är i behov av klara regler. Tvetydigheten om vad 

som komma skall för med sig ångest för vissa kulturer. I Tabell 4 listas kännetecken för svagt 

respektive starkt osäkerhetsundvikande enligt Hofstedes kulturteori.  

 

Svagt osäkerhetsundvikande Starkt osäkerhetsundvikande 

 Osäkerhet betraktas som 
något vardagligt och 
normalt  

 Aggressioner och känslor 
visas inte 

 Vänlighet hos lärare och 
chefer uppskattas 
intressant 

 Det är accepterat att lärare 
och chefer säger att det 
inte vet 

 Antalet regler skall inte 
överstiga absolut det 
nödvändiga 

 Den ständiga osäkerheten 
som finns i samhället 
betraktas som ett hos och 
måst bekämpas 

 Aggressioner och känslor 
får visas om tillfället är det 
rätta 

 Det som betraktas som 
annorlunda anses farligt 

 Lärare och chefer 
förväntas alltid ha svar 

 Behov av regler även om 
de inte tillämpas 

  
Tabell 4. Hofstedes kulturteori om osäkerhetsundvikande 

http://www.itim.org/
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Den Svenska kulturen fick 29 på denna dimension. Praktiken räknas mer än principer, och 

avvikelser från normen tolereras. I samhällen med lågt poäng i den här dimensionen tycker man 

att det inte bör finnas fler regler än vad som nödvändigtvis behövs. Hårt arbete är nödvändigt 

men görs inte bara för arbetets skull. Innovation ses inte som hotande. 

Den amerikanska kulturen fick 46 poäng vilket man skulle kunna beskriva som att osäkerhet 

accepteras. Det finns en hög acceptans för nya idéer, innovativa produkter och viljan att prova 

något nytt och annorlunda. Amerikanarna vill prova ny teknik, affärsmetoder och livsmedel. De 

tenderar att tillåta stor yttrandefrihet och åsikter från alla mottages med öppenhet. 

Storbritannien med index 35 är en nation som gillar att vakna upp utan att de vet vad dagen ger. 

De ser ljust på ny information och nya affärsmetoder. Det finns inte så mycket regler i 

Storbritannien. Värderingen om ”fair play” är viktigt för britterna och det avspeglas i samhället. 

Nationen är mycket nyfiken och kreativ och behovet av innovation är utbrett. Att vara 

annorlunda är attraktivt vilket framgår av samhällets humör, konsumtionen för nya och 

innovativa produkter och marknadsföringen av produkter och dess finansieringslösningar. 

(www.itim.org)
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7 RESULTAT AV ENKÄTSTUDIE 
Här följer resultatet av en enkätstudie som genomförts via webvertyget Questback. Totalt 20 

enkäter har skickats ut, varav 8 enkäter till Beställarens team och 12 enkäter till NCCs team. 

Svarsfrekvensen låg på 14/20, varav 5 svar från Beställarens team och 9 svar från NCCs team. 

Valet av enkätrespondenter har gjorts efter vilka som deltagit i de faser vi valt att undersöka, 

vilka är ca 20 personer.  

Två olika enkäter har skickats ut, en till Beställarens team och en till NCCs team. Enkäten har till 

syfte att låta varje part svara på samma fråga kring olika områden gällande sig själva och 

motparten, för att se hur pass god självinsikt parterna har. Enkätstudien består av fem områden; 

kommunikation, samarbete, ledarskap, relationer och förtroende. Respondenterna har fått 

bedöma dessa områden under tre olika tidsperspektiv; Anbudsfasen, Kontraktsfasen och 

Framtiden. Detta upplägg har gjorts för att kunna utläsa hur utvecklingen sett ut och hur 

parterna ser på framtiden. Anbudsfasen innefattar upprättande av anbud till val av NCC som 

entreprenör. Kontraktsfasen sträcker sig från avslutad anbudsfas till avtalstecknande av ABT 0 

kontrakt. Frågor om Framtiden ger respondenterna utrymme till att yttra tankar om möjlig 

förbättring. I enkäten fanns även möjlighet till övriga kommentarer och synpunkter. 
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7.1 Kommunikation 
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Figur 4. Sammanställning av svar om Beställarens teams kommunikation 

Figur 5. Sammanställning av svar om NCCs teams kommunikation 



 
RESULTAT AV ENKÄTSTUDIE 

 

 33 

Kommentarer och förbättringsförslag från Beställarens team: 

Respondenter från Beställarens team upplever att kommunikationen blir allt svårare i och med 

att projektets organisation växer. Under anbudsfasen anser de att kommunikationen var lättare 

då man endast kommunicerade med en person från varje part. Beställarens team tror att 

kommunikationen kommer att förbättras när NCCs team flyttar från sitt huvudkontor i Solna till 

det nyligen etablerade kontoret på projektplatsen. Kommunikationen tros även kunna 

förbättras genom att inblandade aktörer får tillgång till det nya kontoret genom ex. koder, 

nyckelbrickor etc. De tror även att en förbättrad kommunikation kan uppnås genom att under 

möten disponera tiden så effektivt som möjligt och därmed ha färre möten. Involverade i 

projektet måste ta den tid som krävs för att läsa protokoll, utskrifter och i vissa fall även 

rapporter. En svensk respondent från Beställarens team anser att amerikanska och engelska 

skiljer sid åt rent språkmässigt. Denna upplever att engelsmännen skriver mycket ”som de vill” 

och inte alltid är tydliga med sitt budskap.  

Kommentarer och förbättringsförslag från NCCs team: 

Respondenter från NCCs organisation anser att viktiga faktorer för god kommunikation är 

öppenhet och att vara rak och tydlig i sitt språk. De anser att det var framgångsfaktorerna under 

anbudsskedet. Det menar även att det är viktigt att ta sig tid att kommunicera för att försäkra 

sig om att parterna förstår varandra vad gäller viktigt frågor och ämnen. De tycker att 

Beställarens ”halvtidsanbudsmöte” var ett mycket bra sätt att följa upp arbetet som pågick. 

Beställarens projektledningsorganisation ändrades delvis under och efter anbudsfasen, vilket 

gjorde det svårt att kommunicera då det nya teamet, G & T, inte var lika insatta i processen. 

Medarbetare från NCCs team anser, precis som Beställarens team, att kommunikationen kan 

förbättras genom att skapa en mer integrerad organisation som jobbar under samma premisser. 

Samtliga från NCCs team upplever ändå att den vardagliga kommunikationen hittills fungerat 

bra. 
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7.2 Samarbete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Sammanställning av svar om Beställarens teams samarbete 

Figur 7. Sammanställning av svar om NCCs teams samarbete 
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Kommentarer och förbättringsförslag från Beställarens team: 

Respondenter från Beställarens team anser att den största barriären i samarbetet är språket. 

Vidare kommenteras att viktig information kan tappas bort i översättningar. De som inte 

hanterar det svenska språket borde få undervisning i detta genom t.ex. kurser i SFI, Svenska För 

Invandrare. Respondenten tror att samarbetet kommer att bli bättre när de lärt sig förstå 

varandra fullt ut och att de måste lita på varandras sätt att arbeta. Det är även väldigt viktigt att 

entreprenören ligger steget före underentreprenörer och byggarbetare för att kunna förutse 

och lösa situationer innan de blir problematiska. En grundläggande aspekt i projektet är god 

kvalitet, och det är därför väldigt viktigt att de förväntningar som Beställaren har på projektets 

design och utformning blir specifikt levererade till underentreprenörer och byggarbetare. 

Arbeten som utförs på plats utan input från Beställarens konsulter kommer annars oundvikligen 

att leda till krossade förväntningar. Enkätrespondenterna anser ändå att samarbetsstrategin 

fungerat bra hittills.  

Kommentarer och förbättringsförslag från NCCs team: 

NCC respondenter kommenterar att då Beställarens team har ny organisation har det tagit tid 

för dem att komma in i projektet. Med tiden tror de att alla kommer att växa in i sina roller och 

samarbetet kommer därmed att utvecklas. De menar att det är vanligt att samarbete och 

kommunikation inledningsvis blir lidande i projekt av den här karaktären och att språk och 

kulturskillnader därmed komplicerar det ytterligare. NCC eftersträvar en öppenhet vad gäller 

kulturella skillnader och det är därför viktigt att prata om hur de olika kulturerna skiljer sig åt för 

att kunna förstå varandra bättre. De vill ha ett nära samarbete, partnering, men anser att 

Beställarens team inte har tillräcklig erfarenhet från att arbeta på det sättet. För ett förbättrat 

samarbete krävs en öppen dialog och tätare integration i teamet. Medarbetare på NCC tycker 

ändå att samarbetet överlag har fungerat bra och att man haft ett väldigt öppet samarbete.  
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7.3 Relationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Sammanställning av svar om relationen mellan Beställarens och NCCs team 
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Kommentarer och förbättringsförslag från Beställarens team: 

Enligt enkäten anser respondenterna att det är alldeles för tidigt att uttala sig om relationer än 

så länge. De eftersträvar dock en mer öppen ekonomi där Beställaren borde få tillgång till NCCs 

ekonomisystem. För en förbättrad relation borde de umgås mer som ett enat team och 

förslagsvis ha teambuilding aktiviteter. Respondenter från Beställarens team nämner att det är 

viktigt att nyckelpersoner från NCCs organisation fortsätter i sina positioner genom hela 

projektet. Vidare kommenteras att involverade i projektet är väldigt öppna mot varandra och 

att man försöker lösa de problem som uppkommer på bästa sätt. Det sägs även vara viktigt att 

varje lagmedlem utför sina egna uppgifter även fast andra saker kan komma emellan. 

Kommentarer och förbättringsförslag från NCCs team: 

Respondenter från NCCs organisation anser att förtroende och pålitlighet är något som är 

väldigt individuellt och som inte kan tas för givet. Om de på NCC fortsätter med att vara öppna 

och visa tekniska färdigheter kommer det att generera ökat förtroende och bättre samarbete i 

projektet vilket kan leda till att andra parter inte kommer att vara lika övervakande. 

Revideringar och utvärderingar av varandras arbete tar väldigt mycket tid och kapacitet. De 

tycker ändå att samverkan hittills varit bra. Projektmedlemmar borde prata om och definiera de 

gemensamma målen för projektet och även påminna både sig själva och varandra om ”the 

bigger picture” när de fastnar i diskussioner om detaljer. 
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7.4 Förtroende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 9. Sammanställning av svar om Beställarens teams invigande av förtroende  

Figur 10. Sammanställning av svar för NCCs ingivande av förtroende 
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Kommentarer och förbättringsförslag från Beställarens team:  

De som inte är av svenskt ursprung från projektledningen och Beställarens organisation är inte 

vana vid att arbeta med förtroende som grund vilket därmed har lett till konfrontationer. I 

Storbritannien och Nordamerika bygger projekten inte på lika mycket förtroende som i det gör i 

Sverige, även om förtroende finns. De menar att förtroende är något som förtjänas med tiden 

genom respekt och rättvisa. Projektledningsrespondenterna kommer dock att ta till vara på att 

arbeta med mer förtroende för andra parter. De anser att det är viktigt att det finns en 

öppenhet mellan NCC och Beställarens team vid arbete av information som ännu är känslig. Alla 

måste vara raka och ärliga mot varandra och arbeta efter ett ”vi har inget att dölja” scenario. 

Åtaganden som inte kan antas bör nekas omedelbart, inte godtas och efteråt ignoreras tills det 

att man hoppas på att det glöms bort. Även här kommenteras att det är viktigt att 

nyckelpersoner måste stanna kvar i teamet. För att NCC ska kunna vara fullt medvetna om vad 

som förväntas av dem krävs en öppen dialog från Beställarens sida. 

Kommentarer och förbättringsförslag från NCCs team: 

Enligt enkätsvaren från NCC respondenter har det gjorts mycket rapporteringar och 

kompletteringar vilket enligt dem tyder på Beställarens/ projektledarnas brist på tillit. Detta 

märks även tydligt då det är många granskande funktioner hos beställaren istället för att ha en 

samarbetande funktion. NCC menar att ökat förtroende kan fås genom kvartalsvisa möten med 

utvärderingar likt denna enkät om samarbete och förväntningar. De bör även upprätta 

dokument och tidplaner gemensamt för att öka arbetet tillsammans. Ett ökat förtroende tros 

även kunna uppnås genom ärlighet, öppenhet och fler gemensamma aktiviteter för att lära 

känna varandra bättre.  
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7.5 Ledarskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Sammanställning av svar om Beställarens teams ledarskap 

Figur 21. Sammanställning av svar om NCCs teams ledarskap 
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Kommentarer och förbättringsförslag från Beställarens team:  

Respondenterna menar att det är viktigt att var och en tar ansvar för de beslut som de fattar. De 

tycker att alla involverade i projektet emellanåt borde få delta i de vanligtvis så kallade ”stängda 

mötena” för att kunna få en helhetsbild och bättre förståelse. Vidare anser de att projektets 

omfattning kräver en blandning av erfarenheter och färdigheter från ledarskapsteamen.  

Kommentarer och förbättringsförslag från NCCs team: 

Då organisationen för projektledning är relativt ny upplever respondenter från NCC att alla inte 

riktigt har hittat sin position ännu. Båda parter har haft mycket och göra och därmed lite sämre 

fokus på just ledarskapet. En del upplever även stora kulturella skillnader i ledarskapsstilen. 

Något som kan förbättra ledarskapet sägs vara rätt person på rätt plats och att gemensamt 

komma överens om hur man på bästa sätt nyttjar de resurser man. Det skulle även vara bra att 

mer tydligt klargöra för vilka som får ta beslut och vem som får bestämma vad. Det är viktigt att 

ha en bra kommunikation när någon slutar i projektet. Respondenterna anser att förbättringar 

kommer kunna göras när organisationen satt sig lite mer. Då kan rutiner mm göra att det blir en 

bättre styrning och effektivare beslutsprocesser. En enkätrespondent menar att de måste 

arbeta med varandra istället för mot varandra. De måste skapa en tätare kommunikation och 

mer integrerad organisation

https://web.questback.com/isarep/qbfollowup.dll/response?qid=4339859&ResponseID=50782624
https://web.questback.com/isarep/qbfollowup.dll/response?qid=4339859&ResponseID=50782624
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8 INTERVJURESULTAT 
Här följer resultaten av utförda intervjuer med representanter från Beställarens- och NCCs team 

där samtliga av de intervjuade varit involverade under de faser i Projekt X som analyserats i den 

här rapporten. Varje intervju genomfördes under ca en timme med liknande frågor till varje part. 

Av 9 inbjudningar till intervju har 7 medverkat i intervjuundersökningen, varav 2 från 

Beställarens team och 5 från NCCs team. Respektive teams intervjuunderlag återfinns i sin helhet 

under bilaga 2-5.  

Intervjuresultaten är indelade i svar från Beställarens team och svar från NCCs team.  

8.1 Intervjuer med Beställarens team 

8.1.1 Språk, kommunikation och kultur 

En uppmärksammad kulturskillnad hos intervjurespondenterna från Beställarens team är 

fördelningen mellan arbetande män och kvinnor. De upplever det svenska näringslivet som 

mindre mansdominerat än vad det är i USA och England. I England är det vanligt att en i familjen 

gör karriär, vilket oftast är mannen. Kvinnan tar vanligtvis hand om barn och hemsysslor. De 

anser att denna arbetsuppdelning är en bra kombination för familjen. De intervjuade tror även 

att det är en högre balans mellan privat- och arbetsliv i Sverige och att amerikanare och 

engelsmän mer anpassar privatlivet efter arbetslivet.  

Respondenter från Beställarens team anser även att planeringsstrategier skiljer sig åt länderna 

emellan. De har i Projekt X upplevt att den svenska organisationen eftersträvar planering på 

detaljnivå och att de lägger större fokus vid planering än i Beställarens team. Enligt 

respondenterna vill de hellre hitta genvägar till att komma framåt i projektet. En engelsktalande 

respondent uttryckte sig på följande sätt: ”Fokus ska inte ligga på att precis allt ska prickas av på 

en lista för att man ska kunna ta sig från punkt A till B. Fokus bör ligga på att komma i mål och 

att aktiviteter därför inte senareläggs för att för mycket tid lagts på planering”. Kombinationen 

av respektive teams planeringsmetoder anses ändå vara mycket positiv. 

Vad gäller organisationsuppbyggnad upplever de att svenskar arbetar mer enat och inte lika 

hierarkiskt som i USA och England. De upplever att svenskar arbetar mer gemensamt när 

problematiska situationer uppkommer. 

De intervjuade upplever inte att det föreligger stora språkbarriärer då de anser att de flesta i 

projektet pratar bra engelska. Däremot kan svårigheter uppstå eftersom en del engelska ord kan 

ha olika betydelse på grund av olika kulturell bakgrund. Vidare tror de att personer i NCCs 

organisation ibland på möten eller i diskussioner tror att de har förstått, men att det senare 

visar sig att det inte gjorde det. De intervjuade från Beställarens team är medvetna om att det 

finns skilda kunskaper i engelskan i NCCs organisation och att de därför brukar förklara sina 
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resonemang med hjälp av ex diagram så att alla bättre ska förstå. De tycker i övrigt att de borde 

ta sig mer tid att förstå varandra och vara övertydlig i det som sägs. Intervjurespondenterna 

tycker att det är av större vikt att de engelsktalande i projektet lär sig bättre svenska, än att de 

svensktalande ska förbättra sina kunskaper i engelska. 

Beställarens team tror även att det för projektet skulle vara gynnsamt med kulturell träning och 

att det skulle ge mer än språkträning. Kulturell träning kan ge en ökad förståelse för hur 

personer beter sig i vissa situationer t.ex. möten. Det är viktigt att veta de kulturella grunder 

som en person står på för att kunna behandla personen därefter.  

Vid förhandlingar och argumentationer tycker de intervjuade att det har varit lätt att 

kompromissa och komma fram till en gemensam lösning och anser inte att de som har engelska 

som första språk har ett övertag rent språkmässigt. Tvärtom så tror de att de med svensk 

bakgrund ha ett övertag då de vet hur saker och ting fungerar i den svenska byggbranschen.  

8.1.2 Skillnader i upphandlingsprocessens affärssteg och arbetsmetoder mellan 
Sverige, USA och England 

8.1.2.1 Förfrågningsunderlag 

En svensk respondent från Beställarens team anser att förfrågningsunderlaget var mer likt en 

svensk LOU-upphandling eftersom det var så detaljerat. En engelsktalande respondent upplever 

att beskrivningen av arbetsplatsetableringen skiljer sig jämfört med hur det brukar se ut i 

England. I ett engelskt förfrågningsunderlag är det vanligtvis inte lika detaljerat för hur 

arbetsplatsen skall komma att se ut innan entreprenören fått vara delaktig i diskussionen. De 

brukar därför lämna denna punkt mer öppen i ett förfrågningsunderlag.  

8.1.2.2 Anbud 

Då Beställaren tidigt bestämde sig för att arbeta med partnering sökte de en kompetent 

organisation med de kvaliteter och erfarenheter som krävdes för detta. De anser att anbudet 

från NCC var väldigt tydligt och genomtänkt. En skillnad från ett engelskt och amerikanskt anbud 

var att NCC inte ville sätta fasta priser på arbetsplatsetablering och personalkostnader, vilket 

efterfrågades i förfrågningsunderlaget. De intervjuade anser att anledningen till detta är att 

man i USA och England är mer vana vid fast prissättning och att de vågar ta större risker.  

8.1.2.3 Avtal/ Kontrakt 

En stor skillnad vid avtalsskrivning mellan Sverige, USA och England upplevs vara avtalets 

detaljnivå. I både USA och England skrivs avtal på en mycket detaljerad nivå. De intervjuade 

berättade att de hellre skriver ner för mycket än för lite i avtalet för att säkra upp inför problem 

de kan ställas för i ett senare skede. Kontraktens detaljnivå i projektet kommer ofta upp i 
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diskussioner på möten och Beställarens team ser gärna acceptans från NCCs sida rörande detta. 

De tror att anledningen till denna skillnad grundar sig i förtroende då svenskar är mer vana vid 

att förlita sig på andra parter.  

Det framgick under intervjuerna att NCC är vana att anlita underentreprenörer på förtroende då 

de har arbetat med dem tidigare. Beställarens team är konfunderande över denna 

förhandlingsstrategi och menar att det känns osäkert att avtala med en underentreprenör utan 

att ha t ex. fastslagit priser eller mottagit någon tidplan från dem. De berättar att det blir svårt 

för deras team att vidare förklara hur detta val av underentreprenör gått till för Beställarens 

team här i Sverige och vidare för ledningen i London och USA. De behöver mer belägg för varför 

NCC valt att arbeta med dessa som t ex. tidigare utförda projekt. 

Den svenska respondenten från Beställarens team har upplevt lite svårigheter med 

handlingarnas processbeteckningar, då dessa har andra namn än i Sverige. Denne berättar även 

att amerikanska och engelska systemhandlingar är väldigt olika.  

8.1.2.4 Ersättningsform 

En intervjurespondent från beställarens team sa att man vanligtvis använder sig av fast 

prissättning i England och USA. Vid fast prissättning kan beställaren i god tid veta vad 

entreprenadsumman är vilket ses som en säkerhet. I England och USA tar företagen större risker 

genom att sätta fastpris medans det i Sverige är mer vanligt att använda löpande räkning som 

ersättningsform. 

8.1.2.5 Arkitektens roll 

Arkitekten har en större roll i både i USA och England jämfört med i Sverige. En amerikansk och 

engelsk arkitekt har en mer övergripande och samordnande roll och tar därför vanligtvis mer 

ansvar för andra projektaktörers arbete. Här i Sverige är det Beställaren eller Beställarens 

projektledare som har dennes roll. Detta anses av Beställarens team som underligt då en 

Beställare inte nödvändigtvis har den tekniska erfarenhet som krävs för samordning varför de 

anser att det är mer lämpligt att arkitekten går in i den rollen. De menar att en arkitekt ansvarar 

för den slutliga produkten och dess kvalitet, och att det därmed krävs djupare kunskap om hela 

projektet för att ha den rollen. De upplever att denna skillnad kan ha skapat en viss krock i 

projektet då det finns både svenska och amerikanska arkitekter. 

8.1.2.6 Beslutsprocess 

De intervjuade medger att de i deras organisation vid beslutsfattning arbetar mer hierarkiskt än 

i NCCs organisation. De har i NCCs organisation inte upplevt att beslut blivit nekade för att de 

måste göras av någon annan. Generellt tycker de att NCC är snabba på att ta beslut. 
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8.1.3 Partnering 

Då partnering har sitt ursprung i både USA och England anser Beställarens team att de har goda 

erfarenheter från att arbeta med denna samarbetsform. De berättar att partnering i England på 

slutet av 90-talet användes i så stor utsträckning att det till slut tappade sin innerbörd. Det blev 

för avslappnat och folk presterade inte sitt bästa. Partnering upplevs därför inte längre ha så 

stor innebörd i England. De anser att Projekt X är ett typiskt partneringprojekt och att det 

överensstämmer med hur de är vana vid att arbeta med partnering. De är dock medvetna om 

att projektets gemensamma mål behöver klargöras. Då Beställarens team haft väldigt mycket 

jobb med den blivande hyresgästen och Fortum har det funnits för lite tid till diskussion kring 

detta.  

8.1.4 Utmaningar 

En av projektets största utmaningar anses vara byggnadens slutliga kvalitet vilken kräver att alla 

involverade intressenter har samma ambition för att uppnå denna. En stor utmaning är även att 

projektet genomförs inom avtalad tidsram och till planerat pris. Andra stora utmaningar ses 

vara de kulturella skillnaderna projektaktörerna emellan. Vad som även anses som en stor 

utmaning är själva projektet i sig. Projektet är mycket komplicerat då det kräver bland annat 

planförändringar i detaljplanen och svårigheter med att få godkännande av bygglov.  

8.2 Intervjuer med NCC 

Nedan redovisas de intervjusvar som erhållits vid intervjuer med fem representanter från NCCs 

organisation i projektet. Intervjuerna har gjorts med affärschef, projekteringsledare, 

installationssamordnare och entreprenadingenjör.  

8.2.1Språk, kommunikation och kultur 

Respondenter från NCCs team har märkt av stora svårigheter när det gäller språket och menar 

att problemet kanske är större än de vågar erkänna. De anser att det är mycket viktigt att vara 

rak och tydlig i det budskap man vill förmedla och att istället för att anta saker hellre fråga en 

extra gång. De som inte känner sig trygga i det engelska språket måste vara extra 

uppmärksamma för att förstå diskussioner på möten. Ibland är det vanligt att de tror sig ha 

förstått men som senare visar sig inte stämde. De säger att det är svårt att på möten bara 

snabbt kunna flika in en kommentar och att det är mer bekvämt i att inte yttra sig. De berättade 

även att de lätt blir tillbakadragna och inte kommenterar lika mycket som det vanligtvis gör på 

svenskspråkiga möten och att det blir ett väldigt kommunikationsövertag för de som har 

engelska som första språk. Intervjuade från NCC tycker att den vardagliga kommunikationen 

fungerar riktigt bra men att argumentationer är svårare eftersom amerikanarna och 
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engelsmännen då har de ett enormt överläge. I NCCs organisation har en engelsktalande 

medarbetare fått svensk språkundervisning. I övrigt har ingen annan språkundervisning varit 

aktuell. De tror att en nackdel med språkundervisning är den långa process som krävs för att 

lära sig ett språk. Av större intresse är att lära sig kommunicera med varandra genom andra 

metoder som t ex kulturträning för att skapa en ökad förståelse. Då engelsmännen och 

amerikanarna upplevs ”leva för att jobba” till skillnad från svenskar som ”jobbar för att leva” har 

problem ibland uppkommit på grund av enligt NCC alldeles för korta deadlines. Det är dock 

förståligt då Beställarens team endast är här för att arbeta i veckorna. 

En av de intervjuade anser att det svenska språket är mer konkret med färre ord än vad det 

amerikanska och engelska språket har. Detta menar denne kan leda till att de vid eventuella 

missförstånd kan personen prata sig ur situationen som blivit problematisk genom att ”gå runt 

ämnet”. En del av de intervjuade tror att ett kommande stort problemen är när 

kommunikationen ska ner i organisationen där många inte hanterar engelskan. Alla ritningar ska 

översättas till svenska och det är då viktigt att översättningen blir helt korrekt. 

I projektet som helhet upplever de ändå en övergripande sund och bra dialog mellan parterna 

och att Beställarens team är öppna, trevliga, ödmjuka, ansvarstagande och bra på att 

kommunicera. 

8.2.3 Skillnader i upphandlingsprocessens affärssteg och arbetsmetoder mellan 
Sverige, USA och England 

8.2.3.1 Förfrågningsunderlag 

De intervjuade från NCCs team tycker att förfrågningsunderlaget var väldigt omfattande då det 

var ovanligt mycket frågor som skulle besvaras. De har ändå förståelse för omfattningen då 

projektet är väldigt stort men anser att många av de frågor som skulle besvaras efterfrågades 

svar på en alldeles för detaljerad nivå. Det var däremot inga svårigheter i att förstå 

förfrågningsunderlaget och då vilken information som Beställarens team ville ha svar på. 

Förfrågningsunderlaget upplevdes även av NCCs team som lite otydligt då vissa delar enligt dem 

var för detaljerade och andra för odetaljerade. Vissa handlingar stämde heller inte överens med 

varandra. Även prissättningsinformationen var inte strukturerad på det sätt som de i NCCs team 

är vana vid. Beställaren efterfrågade mycket fasta priser, vilket de därmed upplevde som svårt 

att sätta i det dåvarande skedet. 

8.2.3.2 Anbud 

De intervjuade från NCCs team upplevde inte några speciella svårigheter med upprättandet av 

anbudet förutom prissättningen. Anbudsarbetet krävde dock väldigt mycket jobb. De anser att 

anbudet var mer omfattande till skillnad mot hur deras anbud vanligtvis brukar se ut. De 
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berättar att det i förfrågningsunderlaget medföljde färdiga mängdförteckningar, vilket de på 

NCC vanligtvis brukar ta fram själva för att sedan beräkna priser. Mängdförteckningarna stämde 

heller inte helt överens med handlingarna. Svårigheter låg alltså i själva prissättningen, då 

projektet ännu befann sig i ett tidigt skede och handlingarna därmed var för ofullständiga för 

beräkning av pris på detaljnivå. NCC skickade en hel del RFI (Request for information), 

sidoförfrågningar, till Beställarens team på det de ansåg vara otydligt. De fick nästan aldrig 

något svar på dessa, troligtvis för att Beställarens organisation själva inte visste svaren. En 

positiv aspekt med den efterfrågade detaljnivån är att NCC och andra parter har mycket bra koll 

på läget. 

8.2.3.3 Avtal/ Kontrakt 

På frågan om avtalen är lätta att tolka svarar respondenter från NCCs team att de är fullt 

förståliga. Det mest problematiska med avtalen anses vara att de är väldigt omfattande med 

mycket bilagor. Avtal som beställaren träffat med en annan part kan t.ex. ingå som bilaga i NCCs 

kontrakt. Det som avtalats mellan NCC och Beställaren går inte att enkelt utläsa i ett huvudavtal. 

NCC menar att det även blir svårare med all information i nästa led när NCC i sin tur avtalar med 

en underentreprenör eller leverantörer.  

Avtalen i projektet är väldigt engelskinspirerade då projektledaren, G & T, är av engelskt 

ursprung. I avtalsförhandlingar har NCC mer suttit med G & T än med Beställaren och menar att 

avtalen därmed inte är så amerikanska. De svenska intervjurespondenterna från NCC tycker att 

det hade varit lättare att avtala enligt svensk standard, men har förståelse för att detta skulle 

varit svårt och ovisst för Beställaren då de är vana att avtala på ett annat sätt i deras kultur. 

Beställaren vill stänga alla dörrar till missförstånd och vill vara säkra på att de tänkt på allt och 

att allt finns med i avtalet. NCC menar att avtalen innehåller betydligt mer information än de är 

vana vid och tycker att det hade räckt med fokus på de viktiga punkterna. I avtalen som NCC 

träffat med Beställaren finns flera hänvisningar till regelverk, och även vad denna bestämmelse 

innefattar, än det normalt brukar vara i NCCs avtal med beställare. NCC brukar vanligtvis bara 

skriva ner eventuella avvikelser från de refererade regelverken, och inte vad som innefattas av 

dem. Engelsmännen tycker att detta är konstigt då de är vana vid att allt ska skrivas ned i 

avtalen. 

Respondenter från NCCs team tror att en anledning till de omfattande och detaljerade avtalen 

kan grunda sig i att de från USA har lättare till att hamna i juridiska rättstvister. De amerikanska 

regelverken är stramare än de svenska vilket speglas i amerikanarnas sätt att sköta affärer. NCC 

menar att vi i Sverige befinner oss på en ytterkant i ett stort nationellt perspektiv, där vi kan 

skriva ganska runda och fåsidiga avtal med mindre dokumentation och färre bakomliggande 

utredningar. De menar även att detta nog kan hänga ihop med att amerikanare och engelsmän 

arbetar med mindre förtroende än vad vi i Sverige gör.  
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Beställarens team vill ha allt dokumenterat och rapporterat. En tanke från NCC om varför de 

arbetar så mycket med dokumentering och så stor rapporteringsskyldighet är för att ”de vill 

kunna rädda sitt eget skinn eller för att kunna sätta dit någon”. Vid denna typ av arbetssätt kan 

de luta sig tillbaka på att saker och ting antecknats och rapporterats och blivit godkänt på en 

högre nivå i organisationen.  

På frågan om det finns möjlighet till att göra något annorlunda för förbättring vid nästa 

avtalstecknande svarar de intervjuade att det säkert går att förbättra nästa avtalsprocess. De 

tror att det vore bättre om de i projektet bestämde sig för att följa antingen svensk standard 

eller engelsk och amerikansk, börjar man mixa dessa två modeller blir det mer problematiskt.  

8.2.3.4 Entreprenadform 

NCC utför sitt uppdrag i projektet på totalentreprenad. En totalentreprenad i Sverige bygger 

väldigt mycket på standardavtal, AB, ABT, ABK etc. När NCC normalt tecknar 

totalentreprenadkontrakt finns mycket av grundstandardavtalen som gäller fullt ut, de gör alltså 

ganska lite förändringar. Vidare berättar NCC att det enligt ABT sägs att den som tagit fram 

uppgifter också ansvarar för dem. En avvikelse från detta finns i NCCs nuvarande kontrakt med 

Beställaren. I kontraktet står att det är NCC som blir ansvariga för framtagna uppgifter när det 

stora ABT 2 kontraktet tecknas, oavsett vem som tagit fram uppgiften. Detta är en stor skillnad 

mot hur det normalt brukar vara, då den som tagit fram uppgifter alltid står som ansvarig för 

dem, oavsett entreprenadform.  

8.2.3.5 Ersättningsform 

I grunden använder vi i Sverige samma typer av ersättningsform som i USA och England. Det 

fanns från början en grundintuition om vad som skulle vara fast respektive rörlig kostnad i 

Projekt X. NCC berättade att Beställarens team dock ser en lite annorlunda ersättningsmodell 

framför sig som de inte är vana vid att jobba med. I denna modell ökar fastdelsinnehållet under 

projektets gång, ju mer som blir känt desto mer paketeras ihop och bli till en fast del. Normalt så 

är det i början redan bestämt vad som är fast och rörligt, och denna fördelning fortsätter att se 

likadan ut under projektets gång.  

NCC upplever att amerikanarna är väldigt fokuserade på att hålla sin budget. De menar att vi i 

Sverige nog arbetar med lite mer annorlunda affärsmodeller och inte fokuserar lika mycket på 

detaljer. Är det ovisst och lite luddigt i ett projekt väljer man istället att låta svaren utvisas under 

projektets gång. 
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8.2.3.6 Arkitektens roll 

NCC anser att beställarens arkitekt tar en allt för stor ledarposition i projektet. Anledningen till 

detta kan vara att en arkitekt har högre status i USA än i Sverige, och även mer erfarenhet vad 

gäller ledarskap, samordning och koordinering. En svensk arkitekt är mer van vid att arbeta efter 

det svenska arbetssättet, där arkitekten vanligtvis endast ägnar sig åt byggnadens utformning, 

och alltså inte tar en ledande roll i projektorganisationen. Beställarens arkitekt arbetar med den 

övergripande arkitekturen och är ansvarig över en hel del beslut kring detta. Detta har skapat 

osäkerhet hos Tengboms och medfört att de backat undan i vissa avseenden då beställarens 

arkitekt ändå senare kommer att ge en input om hur det ska vara. G & T har uppmärksammat 

detta och därmed förbättrat sin ledarroll i projektledningen. NCC tror därför på en förbättring 

av ledarskapet kring denna del i framöver. 

8.2.3.7 Beslutsprocess 

Amerikanarna anses ha en mer hierarkisk syn på organisationen med dominanta ledare medan 

gränserna mellan positionerna hos NCC är mindre markanta. Beslut som NCC upplever är 

relativt små ska väldigt högt upp i Beställarens interna organisation och det kan därmed ta 

längre tid för dem att fatta beslut. Detta kräver också mycket dokumentation. 

Beslutsfördelningen i NCCs organisation är mer utspridd och fler har befogenheter att ta beslut. 

De arbetar till skillnad från Beställarens organisation med att sprida ut besluten i 

organisationen. 

8.2.4 Partnering 

De intervjuade från NCC förklarade att det från början inte var ett tydligt partneringprojekt. Vid 

projektstart pratade man om partnering som samarbetsform men satte inte upp några 

gemensamma strategier för att arbeta enligt en specifik partneringmodell. De menar även att 

man kan ställa sig frågan om det är ett partneringprojekt överhuvudtaget.  

När NCC vanligtvis arbetar med partnering i ett projekt har de i ett tidigt skede workshops med 

alla involverade parter. I dessa workshops definieras det vad partnering är i just det projektet 

t.ex. arbetsmetoder, moraliska aspekter och gemensamma mål. De intervjuade är ense om att 

de arbetat alldeles för lite med detta och att det skulle gynna projektet. De anser inte att alla i 

projektet har tydliga gemensamma mål och att en anledning till detta kan grunda sig i att de inte 

är en enad organisation. De tycker att de borde upprätta gemensamma tidplaner redan nu.  

En annan viktig framgångsfaktor är hanteringen av information. De menar att projektet är under 

en utvecklingsfas vad gäller informationsflödet och att de där har något viktigt att ta tag i. Det är 

viktigt att rätt personer får tillgång till rätt information att arbeta efter. Projektet har haft 
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veckovisa möten, så kallade ”big room meatings” för att öka informationsspridning och 

samarbeta på en mer integrerad nivå vilket har gynnat samarbetet enormt.  

De berättar att det finns olika definitioner på vad partnering är runt om i världen och att 

partneringformen även i Sverige kan variera beroende på vilka kunder man jobbar med och hur 

projektet ser ut. 

En viktig partneringkomponent är öppenhet i ekonomi. Idag har inte Beställaren tillgång till 

NCCs ekonomisystem men tanken är att de ska få det så snart som möjligt. NCC anser att det 

dock har varit hög transparens då man i anbudet lämnade kalkyler för hur ekonomin skulle 

byggas upp. NCC tycker att Beställaren har transparens i sitt arbete men att det är svårt att nå 

ut med information i alla kanaler då det är ett mycket intensivt informationsflöde.  

Vidare framgick under intervjuerna vikten av att jobba mer som en integrerad organisation. NCC 

eftersträvar en bättre lagkänsla där alla jobbar med alla. Det ska inte vara ”Vi” mot ”Dem”.  

8.2.5 Utmaningar 

De intervjuade från NCCs organisation är ganska eniga om vad som anses vara de största 

utmaningarna i projektet; kulturskillnader och tekniska svårigheter. 

Med kulturella utmaningar avses kommunikation och skilda arbetssätt, hur de ska jobba med 

kommunikationen för att på bästa sätt för att hitta varandra och hur de ska mötas på halva 

vägen för att effektivt kunna arbeta tillsammans. 

En teknisk svårighet i projektet sägs vara logistiken, då projektet genomförs mitt inne i city och 

den väg som går mellan fastigheterna ska vara i drift under hela byggtiden. Förutom transporter 

till projektet går även transporter till andra företag via denna väg. En annan teknisk svårighet är 

den transformatorstation som absolut inte får ”gå ner” då den försörjer stora delar av 

Stockholms innerstad med el.  

En annan svårighet sades vara arbetet med rörliga mål, produktionsstarten har flyttats ett antal 

gånger och kontraktsstrukturen har därmed delats upp i mindre delar.  

Andra utmaningar i projektet är arbetet med olika tillstånd: bygglov, rivningslov och parter 

utanför projektet. NCC ser samtidigt av dessa utmaningar som möjligheter då de erhåller enorm 

erfarenhet från detta projekt. 
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9. ANALYS 
I detta kapitel presenteras analys kring enkät- och intervjuresultat, indelat i tre områden. Det 

inledande området ”Skillnader i upphandlingsprocessens affärssteg och arbetsmetoder mellan 

Sverige, USA och England” analyseras utifrån framkommet resultat och litteraturstudier. Vidare 

övergår analysen till området tvärkulturell kommunikation som förutom resultatet även 

relateras och sammankopplas med den teoretiska referensramen med samma namn. 

Avslutningsvis analyseras projektets samarbetsform ”Partnering” med hjälp av resultatunderlag 

och områdets teoretiska referensram. Analysen har från resultatet avgränsats till de 

frågeställningar som examensarbetet syftar till att besvara.  

9.1 Skillnader i upphandlingsprocessens affärssteg och arbetsmetoder 
mellan Sverige, USA och England 

9.1.1 Prissättningsmetod 

Det två mest förekommande ersättningsformerna vid val av ersättningsform för en entreprenad 

är i byggprojekt är fast pris och löpande räkning. Då en beställare och entreprenör ska avgöra en 

entreprenads ersättningsform handlar det i grunden om värderingen av de risker som föreligger 

vid prissättningen. Då det råder ett gott förhållande och god tillit parterna emellan, kan löpande 

räkning anses vara det bästa prissättningsalternativet då förtroende finns för att entreprenören 

arbetar för att hålla nere kostnaderna men trotts det inte tumma på kvaliteten. Vid andra 

förutsättningar bör Beställaren överväga att få räkningen på fast pris (www.byggledarna.se). 

Väljer man att upphandla en entreprenad på fast pris så vet beställaren i förväg vad projektet 

kommer att kosta. Beställaren kan då i god tid räkna ut pris på exempelvis vidareförsäljning och 

hyror. Vid fast prissättning kan dock kostnader för ändrings- och tilläggsarbeten samt 

indexreglering tillkomma (www.byggledarna.se). 

När en entreprenör räknar ut fasta priser på en entreprenad måste de göra ett riskpåslag för 

t.ex. oväntade kostnader och ökade priser från underentreprenörer. Ett sådant riskpåslag kan 

vid god konjunktur och komplicerade projekt bli så stort att det för entreprenören lönar sig att 

låta utföra entreprenaden på löpande räkning. Vid lågkonjunktur kan entreprenören inte i 

efterhand tillägga en större risksumma, på grund av konkurrensläget. Detta kan vid oväntade 

kostnader leda till att entreprenören sätts i en ekonomisk kris, vilket även drabbar beställaren 

då denne ansvarar för entreprenadens färdigställande (www.byggledarna.se). 

Vid fast prissättning tar entreprenören i detta projekt ett stort ansvar för att 

entreprenadsumman inte överstigs. Vid ofullständiga och felaktiga handlingar är risken för att 

entreprenadsumman överstigs stor, varför det från bägge parters håll är viktigt att handlingarna 

http://www.byggledarna.se/
http://www.byggledarna.se/
http://www.byggledarna.se/
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stämmer. Entreprenören ansvarar dock vanligtvis inte för felaktiga handlingar, om felen inte är 

av den art att entreprenören borde uppmärksammat detta (www.byggledarna.se). 

I förfrågningsunderlaget från Beställaren efterfrågades fasta priser på stora delar av 

entreprenaden, vilket från NCC upplevdes som problematiskt då handlingarna ej ansågs vara 

tillräckligt detaljerade för ett genomförande av denna prissättning. Denna situation kan ha 

uppkommit då Beställaren använt sig av det svenska projektledningsföretaget Forsen vid 

upprättande av förfrågningsunderlaget, då Forsen är vana vid att upprätta detta likt vi är vana 

vid i Sverige. I Sverige har vi, till skillnad från USA och England, en betydligt lägre 

detaljeringsgrad i förfrågningsunderlaget vilket därmed kan ha krockat med Beställarens 

efterfrågan om fasta priser då fast prissättning kräver mer detaljerade handlingar i förfrågan.  

NCC ansåg att de befann sig i ett alltför tidigt skede för fast prissättning och man valde därför 

att fastslå de priser som var möjliga och sätta resterande på löpande räkning och därefter ”låsa” 

dessa priser allteftersom de blev identifierbara  

Genom intervjuerna har det framkommit att NCC inte är har erfarenhet av att arbeta med fast 

prissättning på det sätt Beställaren är. I både USA och England är det vanligast att utföra 

entreprenader på fast pris även vid entreprenader av den omfattningen som det här projektet 

medför. Beställarens valda prissättningsmetod kan dels grunda sig i att de är nya på den svenska 

byggmarknaden och därför vill säkra upp projektet med en identifierbar entreprenadsumma, 

och för att de är vana med att arbeta enligt denna prissättning. Antagligen känner Beställaren 

en trygghet i att fastslå priser, då det föreligger utvecklingspotential i förtroende parterna 

emellan, vilket framkommit av intervjuerna. Det har från samtliga intervjurespondenter tydligt 

framgått att man i Sverige är mer vana med att jobba på förtroendebasis till skillnad från USA 

och England. 

9.1.2 Rapportering och dokumentation 

Under intervjuerna med Beställarens team förklarades hur viktigt det för dem är med 

rapportering och dokumentation. Det framgick tydligt att detta görs på en detaljnivå och att 

arbetssättet föreligger i den amerikanska och engelska kulturen. Beställaren vill enligt ABK-

avtalet att beslutstagande skall ske i samråd med Beställaren. Detta visar att 

totalentreprenaden är väldigt styrd.  

Under intervjuerna med NCC klargjordes att de inte är vana vid att arbeta med rapportering och 

dokumentation i den omfattning som Beställarens team efterfrågar. NCC anser att detta i viss 

mån är onödigt och alltför tidskrävande. I Sverige har man mer förtroende för andras 

beslutstagande, varför rapportering och dokumentation inte anses vara nödvändig i samma 

omfattning. 

http://www.byggledarna.se/
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Anledningen till Beställarens krav på rapportering och dokumentation kan grunda sig i oron för 

framtida uppkomst av oklarheter, problem och tvister. De vill därför ha preciserade dokument 

och rapportering att kunna luta sig tillbaka mot och som styrker beslutstagande och viktiga 

diskussioner. Bakgrunden till denna kulturella skillnad kring betydelsen av rapporterings och 

dokumentations omfattning, kan dels vara att man i den amerikanska och engelska kulturen har 

lättare till att hamna i juridiska tvister och även att eventuella misstag bedöms på individnivå. 

Från resultatet har det framkommit att NCC upplever Beställarens krav på vad som ska 

rapporteras och dokumenteras som otydlig. Det bör klargöras vad rapporteringen ska omfatta 

och hur detaljerad den ska vara, så att båda parter är överens med det arbete och den tid som 

läggs ner på detta.  

9.1.3 Avtal/ Kontrakt 

Det är mycket viktigt att ha tydliga ”spelregler” och därmed tydliga avtal. Stora 

kostnadsökningar i kombination med tidsförlängning kan uppstå för att åtgärda problem som 

grundar sig i ofullständiga och feltolkade kontraktshandlingar. Tydliga avtal och rätt tillämpade 

anvisningar kan tillsammans med en bra arbetsledning minimera risken för eventuella 

feltolkningar och bristfälliga avtal. Det är även viktigt att tala om vad som står i avtalen så att 

alla förstår. 

I svenska kontrakt refereras det till de regelverk som avses gälla i avtalet, och man skriver 

därmed inte ner allt som innefattas av bestämmelsen i kontraktet, utan endast eventuella 

avvikelser. I engelska och amerikanska avtal skrivs, förutom avvikelser, även vad den refererade 

bestämmelsen innefattar i kontraktet. Detta medför längre och mer omfattande avtal. Vi har 

genom intervjuerna med NCC fått indikationer på att avtalen upplevs som omfattande, då även 

Beställarens avtal med andra aktörer bifogas i avtalet med NCC. Det blir därför svårt för NCC att 

enkelt utläsa vad som ingår i deras huvudavtal med Beställaren.  

En ytterligare uppmärksammad avvikelse från svensk kontraktsskrivning är ansvaret för 

framtagna uppgifter vid totalentreprenadavtal. Ansvar för framtagna uppgifter förflyttas till NCC 

när det stora ABT 2 avtalet skrivs. När ett ABT kontrakt skrivs i Sverige kvarstår ansvaret för 

framtagna uppgifter av den som framtagit dessa, och de läggs alltså inte över på entreprenören.  

Genom intervjuerna framkom upplevda svårigheter i avtalsprocessen. Då Beställaren 

efterfrågade mycket detaljerade beskrivningar på entreprenaden delades det tänkta ABT avtalet 

upp i mindre avtal; ABK- projektering, ABT 0 – lättrivning, ABT 1 -tungrivning, ABT 2 – 

produktion. Uppdelningen av avtalen grundar sig som beskrivet på kravet av detaljnivå, att 

produkten inte var helt definierad och även ovissheten om beviljat bygglov. I både USA och 

England skriver man extremt detaljerade avtal. Detta grundar sig dels i de juridiska tvister som 

företagen och individerna kan hamna i, och dels i kravet på precision från ledningen i företaget. 
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Allt ska finnas på papper vid eventuella ovissheter. Frågan huruvida detta är bra eller ej är delad 

hos respondenterna. Återigen speglar avtalsuppdelningen frågan om förtroende och de 

avtalsmetoder som England och USA vanligtvis använder sig av. Beställaren anser att NCC borde 

acceptera den avtalsprocess och precision på avtal som måste skrivas. De anser att de inte har 

något val i den frågan och att det inte finns någon genväg för dem att skriva avtalen. 

Under intervjuerna fick vi indikationer på att Beställarens team kände en enorm press från deras 

ledning när det gäller avtalsbiten, och att de på bästa sätt arbetar för att undvika framtida 

eventuella tvister med företagsledning eller domstol. 

Det verkar således som att detaljnivån på avtalen inte går att förändra vid framtida 

avtalstecknande, trots att det anses vara väldigt omfattande och tidskrävande att upprätta. 

9.1.4 Beslutsprocesser 

En ytterligare markant skillnad mellan nationaliteternas arbetsmetoder är beslutsprocessen. En 

beslutsprocess är tid, och ju snabbare beslut fattas desto fortare går det att nå ditt man vill. 

Man kan se ett beslut som ett verkligt val att nå sitt mål, och att vägen dit sker genom valet av 

olika alternativ. Beslutsprocessen är tiden det tar att välja alternativ i önskan om att nå sitt mål, 

och vägen dit kan vara svår och problematisk. 

Om ett beslut i efterhand visar sig ha icke önskvärda konsekvenser kommer vi in på frågan om 

ansvar. Detta leder till att osäkerhet gällande beslut ofta föreligger, och att dessa 

beslutsprocesser tar alltför lång tid samt att fel personer fattar besluten. Makt och beslut hör 

ihop. Beslutsfattandet inbjuder till en maktkamp mellan olika intressen och aktörer i samhället. 

Författarna Clegg, Hardy och Nord (1996) uttrycker det så här: 

”Many writers have pointed out that decision-making may be seen more accurately as a game 

of power in which competing interest groups view each other for the control of scarce 

resources” 

Vem och vilka som deltar i beslutsprocessen blir därmed en mycket viktigt fråga i 

sammanhanget. I Beställarens och entreprenörens organisation ser beslutsprocesserna 

annorlunda ut. 

På NCC har man valt att ha ”platta” beslutsprocesser. Detta innebär att besluten sprids ut i 

organisationen och behöver inte gå igenom flera led upp i organisationen. Frågor som rör 

exempelvis design går åt ett hål och frågor som rör ekonomi åt ett annat. Man anser på NCC att 

det finns kompetens att fatta beslut i lägre led och att det både är tids- och resurssparande. 

I Beställarens organisation är beslutsprocessen mer hierarkisk. De flesta beslut som fattas ska gå 

högt upp i organisationen vilket kopplar tillbaka till maktfrågan. Rent generellt är makten mer 

fördelad i Beställarens organisation. Makt att fatta beslut har de som sitter högt upp i 
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organisationen. Detta kan ha sina spår i den amerikanska och engelska kulturen, då både 

gällande den juridiska inverkan som samhället har om något skulle gå fel, och även den 

kulturella synen på hur makt bör fördelas.  

I den amerikanska och engelska kulturen skulle anledningen till den hierarkiska 

beslutsprocessen kunna vara att anställda känner viss trygghet med att beslut fattas av en högre 

instans och man själv inte behöver ansvara för negativa konsekvenser som ett beslut olyckligtvis 

kan leda till.  

För att spara både resurser och tid bör beslutsprocessen i projektet penetreras och diskuteras 

ytterligare. Kan man hitta en snabbare och säkrare modell att fatta beslut på?  

Det finns många olika beslutsmodeller. Beslutsmodellerna är gjorda utefter verkliga situationer 

vilket gör det svårt att säga vilken som är bäst i just ett företag eller ett projekt. Varje 

beslutsmodell bör utvärderas och vald beslutsmodell bör anpassas utefter förutsättningarna i 

det projekt den tillhör. 

9.1.5 Upphandling av underentreprenörer 

En uppmärksammad skillnad i ett av upphandlingsprocessens affärssteg mellan Sverige, USA och 

England är metoden för val av underentreprenörer. På NCC väljs oftast underentreprenörer till 

följd av tidigare förtroendeingivande och goda relationer. Vetskapen om, och erfarenheten av, 

att underentreprenören har god kompetens inom området är av mer central betydelse än val 

baserade på endast pris. NCC värdesätter tillit och vill arbeta med underentreprenörer som av 

dem är kända sedan tidigare.  

Beställaren eftersträvar att all upphandling av underentreprenörer skall ske med full 

konkurrens. När NCC i Projektet X upphandlar underentreprenör utan konkurrens, vill 

Beställaren att de bifogar en rapport med tydliga argument för den upphandlade 

underentreprenören. NCC måste alltså bevisa att den valda underentreprenören är den mest 

kompetenta för arbetet, då valet gjorts utan upphandling i konkurrens. Anledningen till att 

Beställaren efterfrågar tydliga rapporter för valet är det för dem annars skapar problem då de 

vidare ska förklara valet för ledningen i London och USA. Beställaren ska även, innan 

anbudsinfordran och beställning av underentreprenör, lämna sitt godkännande till samtliga 

upphandlingar av underentreprenörer och köp av leveranser som NCC planerar att genomföra 

under fas 2.  

9.1.6 Arkitektens roll 

Det har av enkät- och intervjuresultaten tydligt framgått att arkitektens roll skiljer sig åt mellan 

Sverige, USA och England. I USA och England är arkitekten Beställarens ”högra hand” och 
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innehar ett betydligt större ansvar och en mer övergripande och samordnande roll än en 

arkitekt i Sverige. En arkitekt i svenska projekt anses inte ha lika hög makt och status.  

När en Beställare inte har den kunskap som krävs för genomförande av ett projekt, anlitas en 

projektledare som företräder Beställaren, vilket förekommer i alla tre kulturer. Dock kvarstår 

arkitektens starka roll i USA och England, då denna anses ha stor kunskap om projektets alla 

faser. En arkitekt i dessa länder har således även mer kunskap och erfarenhet av ett projekts 

genomförande och ingående faser. 

Det bör nödvändigtvis inte anses som något negativt att arkitekten i den amerikanska och 

engelska kulturen har en mycket mer betydande roll i ett projekt, men vad som däremot kan 

vara negativt är krocken som uppstår då två arkitekter från skilda kulturer möts i ett och samma 

projekt, vilket inträffat i Projekt X. Detta har skapat osäkerhet från den svenska arkitektens sida, 

Tengboms, då Beställarens arkitekt vill ha insyn och beslutsfattande i deras arbete. Tengboms 

har därför tagit ett kliv tillbaka då de upplever att beslut inta kan fattas utan input från 

Beställarens arkitekt.  

9.2 Tvärkulturellt samarbete 

9.2.1 Kommunikation 

Då byggbranschen blir alltmer tvärkulturell blir det viktigare med förståelse av mjuka 

parametrar. Aktörer från skilda nationer i ett och samma projekt tvingas implementera andra 

nationers arbetsmetoder i gemensamma affärer. Kulturskillnader leder till kulturkrockar, vilket 

vid okunskap om den andre kulturen kan komma att skapa problem. Vad som anses vara av stor 

vikt vid kulturmöten är enligt resultatet och den teoretiska referensramen i huvudsak 

densamma: kommunikation. Kommunikation är mer än bara ord; språk, kroppsspråk, beteende 

etc. För att förstå en individs kommunikation behöver man förstå vad som ligger till grunden för 

denna. Människors beteenden, ageranden, uttryckssätt och värderingar etc. speglar den 

kulturella bakgrund som individen växt upp och vistats i.  

På frågan om kulturträning ansågs vara aktuellt för inblandade parter i Projektet X, upplevdes 

detta av många som något positivt. Att få en inblick i involverade aktörers kulturella bakgrunder 

kan skapa ökad förståelse parterna emellan. Genom att skapa en medvetenhet om skillnader 

och likheter mellan kulturerna kan förståelse och acceptans för den andra kulturen öka vilket 

kan generera ett bättre och mer lättkommunikativt arbetsklimat. För att uppnå ömsesidig 

acceptans är det vidare viktigt att få insikt i de områden där missförstånd kan uppkomma. Vad 

som ansåg vara mindre givande var språkträning då detta är alltför tidskrävande. Projektets 

officiella språk, engelskan, har varit ett naturligt val då projektets beställare och projektledare är 

engelsktalande. En del av NCCs intervjurespondenter antydde dock på en viss osäkerhet vad 
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gällde språkförståelse. Kanske bör man på svensk mark använda sig av svenskan som 

kommunikationsverktyg. Några i NCCs organisation hanterar inte engelskan på ett enligt dem 

tillfredställande sätt. Kanske bör man överväga språkträning för dessa. Beställarens team tyckte 

å andra sidan att det borde läggas tid på svensk språkträning för de som inte kan svenska, då 

projektet kommer att fortlöpa på svensk mark i flera år och svenskan kommer att finnas 

runtomkring dem hela tiden. Genom att öka förståelsen för, och förbättra sin kunskap i, den 

andre kulturens språk kan arbetsklimatet bli mer tillfredställande. En risk med språk är enligt 

den teoretiska referensramen att samma ord kan ha olika betydelse beroende på kultur, när 

ordet inte uppfattas enligt dess ursprungliga betydelse.  

Tolkningar av intervjurespondenternas svar har visat att kommunikationen är bristfällig och att 

den blir svårare med tiden då organisationen och arbetsplatsen i projektet växer. Det ansågs 

vara lättare att kommunicera under anbudsfasen då färre personer och aktörer var involverade. 

Idag har både NCC och Beställarens team egna kontor. Kommunikationen kan enligt 

respondenterna förbättras avsevärt om parterna skulle sitta tillsammans.  

9.2.2 Tvärkulturellt ledarskap 

För att jobba som ledare i projekt av den här komplexiteten krävs enligt beställarens team, lång 

erfarenhet och färdighet inom ledarskap. Enligt respondenterna skiljer sig relationen åt mellan 

ledare och underordnad i Sverige, USA och England. Det kan därför uppkomma missförstånd 

mellan kulturerna. Då kommunikation sker kulturer emellan är det viktigt att ledarna ger de 

underordnade uppmuntran, eftersom det kan finnas involverade personer som på grund av bl.a. 

språkbarriärer har försämrad självkänsla.  

Under intervjuerna framkom det att en del personer i Beställaren team upplever att de inte 

känner sig delaktiga i projektet då de inte får deltaga i de så kallade ”stängda mötena”, och 

därmed inte heller får samma helhetsperspektiv av projektet.  Vidare poängterade NCC att det 

är viktigt att sprida ut besluten ut i organisationen så att fler personer känner sig delaktiga. 

En del intervjurespondenter gav indikationer på att organisationen känns uppdelad. Återigen 

kom respondenterna in på att de eftersträvade en mer integrerad organisation. En respondent 

från NCCs team uttryckte sig på följande sätt: ”Vi måste börja arbeta med varandra och inte mot 

varandra”. 

9.2.3 Samarbete, relationer och förtroende 

Det har enligt respondenterna tagit tid att komma in i projektet då bägge parter har ny 

organisation. De tror att alla med tiden kommer att växa in i sina roller och att samarbetet 

därmed kommer att förbättras allteftersom. En god idé för att skapa ett bättre samarbete så 
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fort som möjligt, kan vara att man mer umgås mer sporadiskt och lär känna varandra bättre. 

Även team-building aktiviteter bör anordnas med jämna mellanrum.  

De involverade i Projekt X har haft en del teamwork träffar och arbetar så mycket som möjlig 

med så kallade ”Big Room”. Big Room metoden går ut på att samtliga parter jobbar tillsammans 

i ett och samma rum, vilket bidrar till god möjlighet att snabbt inhämta information genom 

kommunikation mellan partens team. Denna metod har visat sig vara mycket uppskattad och 

effektiv bland de involverade.  

För att kunna samarbeta krävs att man kan göra sig förstådd hos andra. Den största barriären 

för ett gott samarbete har varit bristande kunskaper i engelska. Det föreslås av en del 

respondenter att svensk och engelsk språkträning bör erbjudas dem som känner ett behov av 

det.  

För att samarbetet mellan NCC, underentreprenörer och byggarbetare ska fungera bra anser 

Beställarens team att NCC måste ha i åtanke att hela tiden ligga steget före för att undvika 

uppkomsten av eventuella problem. Beställaren har höga förväntningar på slutproduktens 

kvalitet, och viktig information gällande detta måste kommuniceras ner i organisationen i tidigt 

skede.  

Parterna i Projekt X har jobbat med varandra i drygt ett år och vissa av respondenterna anser att 

det är för tidigt att uttala sig om relationen än så länge. Vad gäller förtroende menar 

Beställarens team att förtroende är något som måste förtjänas. Om NCC levererar enligt 

Beställarens efterfrågade kvalitets- och designkrav, kommer förtroendet för dem att förbättras 

avsevärt. Dock så tyder enkät- och intervjuresultat på att förtroendet är bristfälligt parterna 

emellan, vilket enligt NCC avspeglas i Beställarens teams sätt att arbeta och agera i olika 

arbetsmoment och situationer. Även här påpekas vikten av ett integrerat team och team-

building aktiviteter, vilket tros vara ett sätt för hela projektorganisationen att bli mer 

sammansvetsad. Förbättrad relation kan leda till ett ökat förtroende parterna emellan. Det 

efterfrågades av Beställarens team en mer öppen ekonomi från NCCs sida genom tillgång till 

deras kostnadssystem, vilket NCC planerat att låta dem få men att de ännu inte hunnit 

genomföra detta.  

9.2.4 Hofstedes kulturdimensioner 

Index mellan Sverige, USA och England vad gäller Hofstedes fyra kulturdimensioner: 

maktdistans, individualism, osäkerhetsundvikande och maskulinitet var snarlika. Det mest 

intressanta här är att dessa tre nationer enligt Hofstedes enkätundersökning har fått liknande 

indexvärden i samtliga kategorier förutom maskulinitet. Sveriges låga indexvärde på 

maskulinitet visar att balans mellan arbete och fritid finns. Enligt Hofstedes teorier är den 

svenska kulturen uppbyggd kring begreppet ”lagom”, till skillnad från både den amerikanska och 



 
ANALYS 

 

 61 

engelska kulturen där man eftersträvar och lever för att nå framgång som gärna även diskuteras 

öppet. Byggbranschen är mer mansdominerad i både USA och England jämfört med i Sverige. 

Indexresultatet speglar den uppfattning vi fått om projektets involverade kulturer och även 

erhållet resultat. Respondenter från både Sverige och England uttryckte sig på följande sätt:      

”I Sverige arbetar man för att leva och i USA och England lever man för att arbeta” 

9.2 Partnering 

Enligt båda parter har partnering föreslagits som bra val av samarbetsform. Det har dock genom 

intervjuerna tydligt framgått att det råder skilda åsikter om huruvida projektet betraktas som 

ett partneringprojekt eller inte. Både Beställarens och NCCs team har tidigare erfarenheter av 

att arbeta med partnering, men uppfattningen om vad samarbetsformen egentligen innebär 

verkar skilja mellan parterna. Definitionen av partnering skiljer sig åt även i Sverige. 

Respondenter från NCCs organisation anser inte att projektet använder sig av partnering och att 

det inte uppfyller deras partneringchecklista, vilken innefattar nyckelområden som 

gemensamma mål, gemensam organisation och gemensamma ekonomiska intressen. De är 

dock medvetna om att detta har sin förklaring i att de aldrig suttit ner och diskuterat 

definitionen av vad partnering innebär i projektet. De har pratat om det i daglig mun men inte 

mer än så. Respondenter från projektledningen G & T betraktar projektet som ett typiskt 

partneringprojekt och att det kan jämföras med hur de är vana vid att arbeta med partnering.  

I både USA och Storbritannien infördes partnering som en möjlig åtgärd till de rättstvister och 

höga kostnader som förelåg i byggsektorn. Partnering var sedan en vanligt förekommande 

arbetsform i länderna och utvecklades med tiden till en alldeles för gemensam och öppen 

samverkansform som därmed slog ut upphandling i konkurrens. Enligt framkomna intervjusvar 

blev byggbranschen med tiden nästan för avslappnad och bekväm och att man därmed inte 

kämpade för att presterade sitt bästa. Anledningen till att amerikanarna och engelsmännen i 

projektet ses ha en enklare och mer lättsam syn på partnering än den NCC har, kan vara att det i 

dessa kulturer är ett mer övergripligt begrepp som egentligen inte innebär så mycket mer än att 

samarbeta. De är inte vana vid att arbeta med tillit och förtroende, vilka är några av de 

viktigaste nyckelfaktorerna i partnering på NCC. Detta har märkts av ganska tydligt i projektet, 

då Beställarens team har en väldigt tydlig granskande funktion av NCCs arbete. 

I Sverige infördes inte partnering till följd av samma problem som i USA och Storbritannien. 

Partneringkonceptet inom NCC är mer definierat och konkret. 

Idag finns det inte någon enhetlig definition av vad partnering faktiskt innebär och begreppet 

skiljer sig åt mellan olika kulturer. Därför att det är viktigt att definiera och klargöra vad 

samarbetsformen innebär i Projekt X, då ovissheten mellan parternas skilda uppfattningar om 

partnering kan skapar osäkerhet och problem.  
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Det har i enkät- och intervjuresultatet visats att de flesta respondenter inte anser att projektet 

har tydliga gemensamma mål. Av NCC betraktas de gemensamma målen som en mycket viktig 

aspekt i ett partneringsamarbetet. Detta är något som projektet kommer att diskutera i den 

kommande planerade workshopen. NCC brukar vanligtvis ha workshops i tidiga skeden för att 

samla alla involverade parter och bland annat börja bygga upp en god relation samt diskutera 

viktiga komponenter för att projektet ska bli lyckat. Även från Beställarens sida medges att det 

att det inte funnits tydliga gemensamma mål och att anledningen till detta är att de haft mycket 

jobb med den blivande hyresgästen och Fortum. De anser att det idag finns mer tid än innan till 

att sätta sig och klargöra projektets gemensamma mål. En gemensam målformulering är en av 

de viktigaste faktorerna för att uppnå effektiva arbetsgrupper. Då involverade aktörer i Projekt X 

själva är mycket väl medvetna om att detta i dagsläget inte är tillräckligt definierat, har de som 

redan beskrivits planerat en workshop för att bland annat diskutera detta.  
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10 SLUTSATS 
I detta kapitel beskrivs slutsatser av examensarbetet, vilka har till syfte att uppfylla studiens 

målformulering. Examensarbetets mål är genom enkät-, intervju och litteraturstudie kartlägga 

områden i projektet som upplevts som svåra på grund av involverade aktörers skilda kulturella 

bakgrunder. Målet med studien är även att Belysa markanta skillnader i affärssteg och 

arbetsmetoder under upphandlingsskedet mellan Sverige, USA och England. Syftet med studien 

är att i Projekt X skapa förutsättningar för ett genomförande av förbättringsåtgärder i projektets 

samarbete.   

10.1 Problemområden i Projekt X: 

 Kommunikation, kultur och språk 

o Språkbarriärer  

o Svårigheter när kommunikationen ska ner i organisationen 

o Oförståelse kring motpartens kultur 

o Övertag för Beställarens team vid argumentationer då de har engelskan som första språk 

o Övertag för NCC vid argumentationer då de kan branschpraxis i Sverige 

o Ny organisation i Beställarens team har påverkat kommunikationen negativt 

 Förtroende, samarbete och relationer 

o Ej gemensamt etablerat kontor har begränsat samarbetet och relationen 

o Parterna känner inte varandra tillräckligt 

o Bristfällig transparens i NCCs ekonomisystem 

o Oro för att nyckelpersoner kommer att sluta i projektet 

o Stor granskande funktion från Beställarens teams sida   

o Beställarens team är ej vana att arbeta på förtroendebasis på samma sätt som NCC 

 Partnering 

o Ingen tydlig definition av vad partnering innebär i projektet 

o Skilda uppfattningar om vad partnering är  

o Ej gemensamma mål 

o Få teambuilding aktiviteter och workshops 
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 Skilda affärssteg och arbetsmetoder i respektive land.  

o Beskrivs detaljerat i avsnitt 10.2.   

10.2 Skillnader i upphandlingsprocessens affärssteg och arbetsmetoder 
mellan Sverige, USA och England baserat på Projekt X: 

 Prissättningsmetod 

o I USA och England arbetar man i större omfattning med fast prissättning jämfört med i 

Sverige 

 Förfrågningsunderlag 

o I USA och England skriver man mycket mer preciserade och detaljerade 

förfrågningsunderlag än i Sverige 

 Rapportering och dokumentation 

o Rapportering och dokumentation görs på detaljnivå i USA och England varför man även i 

Projekt X måste göra detta på allt arbete som görs. I Sverige arbetar vi inte med 

rapportering och dokumentation i samma omfattning 

 Beslutsprocesser  

o Beslutsprocessen i USA och England är mer hierarkisk än i Sverige. I Sverige har man i 

större utsträckning mer platta beslutsprocesser 

 Ansvarfördelning 

o I USA och England finns en rädsla för att ta ansvar på individnivå vilket avspeglas i 

beslutsprocesserna då en eller ett fåtal personer fattar besluten. I Sverige är fler 

befogade till att kunna ta beslut och därmed också ansvar 

 Avtal 

o Avtalen i USA och England är mycket mer detaljerad än i Sverige vilket dels grundar sig 

på; 

 Kravet av precision från ledningen 

 De juridiska tvister som företagen kan hamna i  

 Att Beställaren är ny på den svenska byggmarknaden och därmed handlar upp en 

svensk entreprenad för första gången 
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 Att beställaren ej är van att arbeta på förtroendebasis  

 Upphandling av underentreprenörer 

o I Sverige är det vanligt att upphandla underentreprenörer på förtroendebasis. I USA och 

England genomförs oftast upphandling av underentreprenörer i full konkurrens 

 Arkitektens roll 

o En arkitekt i USA och England har en mer samordnande och ansvarstagande roll än vad 

en arkitekt har i Sverige 

 Planering 

o I Sverige önskas planering på detaljnivå för att ta sig från punkt A till B. I USA och England 

fokuserar men mer på att komma fram fortare och detaljplanering görs inte i samma 

omfattning 

 Ansvar för framtagna uppgifter vid totalentreprenad 

o Ansvaret för framtagna uppgifter går över på entreprenören vid tecknande av 

totalentreprenad kontrakt. Detta är inte praxis i Sverige 
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11 REKOMMENDATIONER TILL PROJEKT X 
 

o Planera vilka metoder som ska användas för beslutsfattning, erfarenhetsåterföring, 

måluppföljning 

o Utvärdera omvärlden genom benchmarking för att se hur andra företag jobbar i 

mångkulturella projekt 

o Värdera och tolka vilka traditioner och historier som finns på det utländska företaget. 

Återkommande historier speglar ofta vad som är viktigt i ett företag 

o Undersök hur de involverade kommunicerar med varandra. När och var uppkommer 

missförstånd och varför uppkommer dem?  

o Läs på om tidigare projekt som kunden utfört t.ex. genom inläsning av dokument tom 

t.ex. kvalitets- och ekonomiplaner 

o Formulera nya administrativa föreskrifter där mjuka parametrar tas upp i större 

omfattning 

o Uppföljning av mjuka parametrar bör följas upp i erfarenhetsåterföringen 

o Erbjud engelska och svenska undervisning 

o Ha rätt person på rätt plats vid rätt tid – alla måste få en helhetssyn av projektet 

o Öka förståelsen för den andra kulturens likheter och skillnader gentemot den egna 

kulturen genom att studera motpartens kultur. Utbildningen bör innefatta övergripande 

information om på vilka sätt kulturmönster kan likna och skilja sig åt 

o Kartlägga på vilka hållpunkter missförstånd kan uppkomma 

o Lyft fram och gör medarbetarna medvetna om vikten av att veta hur man själv beter sig 

och reagerar i olika situationer för att kunna arbeta med gruppens samarbete 

o Integrera organisationen genom att etablera att gemensamt kontor där man 

kontinuerligt jobbar med workshops och ”Big Room” 

o Definiera vad partnering innebär för projektet 

o Diskutera till vilken grad rapportering och dokumentation ska ske 
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13 BILAGOR 

BILAGA 1. ENKÄTDIAGRAM 

Fråga: Hur har Beställarens team varit på att kommunicera? 

Svar från Beställarens team: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar från NCCs team: 
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Fråga: Hur har NCCs team varit på att kommunicera? 

Svar från Beställarens team: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar från NCCs team: 
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Fråga: Hur har Beställarens team varit på att samarbeta? 

Svar från Beställarens team: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar från NCCs team: 
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Fråga: Hur har NCCs team varit på att samarbeta? 

Svar från Beställarens team: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar från NCCs team: 
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Fråga: Hur har relationen varit i Projekt X? 

Svar från Beställarens team: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar från NCCs team: 
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Påstående: NCCs team hade stort förtroende för Beställarens team 

Svar från Beställarens team: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar från NCCs team 
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Påstående: Beställaren hade stort förtroende för NCC 

Svar från Beställarens team: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar från NCCs team: 
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Fråga: Vad anser ni om ledarskapet i Beställarens team? 

Svar från Beställarens team: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar från NCCs team: 
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Fråga: Vad anser ni om ledarskapet i NCCs team? 

Svar från Beställarens team: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar från NCCs team: 
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BILAGA 2. INTERVJUFRÅGOR TILL NCC, SVENSKA 

 
Mjuka parametrar 

Hur skiljer sig svenskar, amerikanare och engelsmän rent allmänt? (beteende, tankemönster, 

värderingar, attityd) 

Vilka svårigheter har uppkommit på grund av språket? (missförstånd, felöversättningar, 

informationsförlust) Kommer ritningar etc. som ska ner i organisationen att översättas till 

svenska? 

Upphandlingsprocessen i Sverige, USA och England 

Förfrågningsunderlag 

Var förfrågningsunderlaget otydligt? Svårt att tolka? Gick det att sätta pris på? För detaljerat? 

Var totalentreprenad en självklarhet vid val av entreprenadmetod? Varför valdes 

Totalentreprenad som samarbetsform?  

Såg förfrågningsunderlaget annorlunda ut jämfört med hur det brukar se ut i 

Sverige/USA/England? 

Anbud 

Har det varit svårt att upprätta anbudet? Tillkom sidoanbud? På vad och varför? 

Såg anbudet annorlunda ut jämfört med hur det brukar se ut i USA/Sverige/England? 

Avtal 

Är amerikanarna och engelsmännen för detaljerade och petiga i avtalsprocessen? (ABK, 

ABT0,ABT1-2) 

Är avtalen lätta att tolka? 

Är Beställarens team bra på att förhandla? Är ni bra på att förhandla? 

Såg avtalet annorlunda ut jämfört med hur det brukar se ut i Sverige/USA/England? 

Allmänt 

Nämn de tre största utmaningarna P 21 har? 

Nämn vilka styrkor projektet har? 

Har ni haft svårigheter att göra upphandlingen på grund av olika affärsmetoder i Sverige, 

England och USA? 
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Vilka är de största skillnaderna mellan upphandling i Sverige, USA och England? Har detta 

påverkat? (dokument, kontrakt, handlingar, regelverk som styr, arbetsätt i upphandlingskedet 

etc.) 

Aktörernas roller i Sverige, USA och England 

Motsvarar totalentreprenad i Sverige totalentreprenad i USA och England? 

Använder man sig av samma typer av ersättningsformer? Har detta varit ett problem? 

Motsvarar beställarens förväntningar det ni är vana vid? För krävande? För korta deadlines etc.? 

Den amerikanska arkitektens roll skiljer sig enligt enkäten från den roll arkitekten har i Sverige. 

Är det någon annan roll i organisationen som skiljer sig markant? 

Partnering 

Hur har ni jobbat med för att bygga upp relationen i projekt organisationen? 

Anser du att Beställarens team har försökt implementera partnering i deras arbete? Har de 

tillräcklig kompetens för att göra detta? Vad kan de göra bättre? 

Tycker du att NCC har försökt implementera partnering i ert arbete? Har ni tillräcklig kompetens 

för att göra detta? Vad kan ni göra bättre? 

Finns öppen ekonomi, där alla parter har god insyn i ekonomisystemet? 

Anser ni att Projektet har tydliga gemensamma mål? 

Finns transparens i organisationen? Information når ut i alla kanaler? Tycker du att Beställarens 

team har transparens i sitt arbete? Tycker du att NCC har transparens i sitt arbete? 

Hur fattas besluten i organisationen? Förbestämd beslutsfattningsmodell? Om inte - har 

beslutsfattningen därav dragit ut på tiden? Tycker ni att Beställarens team är bra på att fatta 

beslut? Tycker du att ni har varit bra på att fatta beslut? 

Har Beställarens team en egen granskande funktion? Varför har ni ingen gemensam? 

Enligt enkätsvaren har ni ”stängda” möten där bara vissa får deltaga. En av respondenterna har 

uppfattat detta som negativt då inte alla får en helhetsbild. Hur ska alla i organisationen få en 

helhetssyn i projektet? 

Tycker du att Beställarens team är bra på att planera? Tycker du att NCC är bra på att planera? 

Enligt enkät – indikationer på att ni bör göra detta tillsammans? 
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BILAGA 3. INTERVJUFRÅGOR TILL NCC, ENGELSKA 

What is your role in the project? Is this your first project in Sweden? 

Language, communication and culture 

How do you believe Swedes, Americans and Englishmen generally are different from each other 

in Project 21, something special that you have noticed? (behavior, openness, attitude, values) 

Has it been difficult to communicate with each other because of the language? Because of 

culture? 

Do you think that language teaching and cultural training would benefit/improve the project? 

Do you feel that those who have English as their first language have an advantage in an 

argumentation and a negotiation? Is that something you want to change? 

Do you feel that the swedes are retracted at meetings because of the language? 

Do you find that the swedes sometimes says that they understand when they don’t? 

Procurement rules 

Tender specifications/ inquiry 

Were there any differences in the tender specifications from how it usually looks like in 

Canada/US.? 

Are you used to set fixed prices in that extent that the client wanted? What is good/bad for NCC 

with setting fixed prices? What is good/bad for the client with setting fixed prices? 

Tender 

Were there any difficulties in working with the tender? 

Could NCC have done something different in the tender process? 

Were there any differences in the tender from how it usually looks like in Canada/US.? 

Were there difficult for you to understand the Swedish regulations (ABT, ABK) etc.? 

Are there any regulations that you are used to work with in Canada/US.? How do they differ 

from the Swedish regulations? 

Agreements and contracts 

Is NCC good at negotiating? Is the client good at negotiating? 

Do you think that you could have done something differently in the contracting process? 
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Are the agreements/contracts different from how they usually look like in the U.S./ Canada? 

Have you had to compromise with the Swedish standards? 

Form of contractor 

Is a design-build contract the same in Canada/US. as in Sweden? 

Documentation and reporting 

Why do you think the client have to do so much of documentation and reporting? Are you used 

to work this way in Canada/US.? Do you find this positive/negative? 

What kind of documentation does the client asks for? 

Working methods and business culture 

The architect’s role 

Do you think that the architect has a bigger management role in the Canada/ U.S.? Do you think 

that is something negative? 

Decision process 

Is NCC good at making decisions? Is there a big difference in the decision making process if you 

compare to Canada/US.? 

Planning methods 

Are there any differences in NCCs and the Clients way of planning? 

Partnering 

Do you think that partnering is the same thing for NCC and the client? 

Do you believe you have enough skills to work with partnering? Is that something that you are 

used to work with? 

Do you think that you have common goals in the project? 

Do you think partnering is a good way of working? 

How can you improve the partnering in the project? 

Challenges 

What are the three biggest challenges in project? 
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BILAGA 4. INTERVJUFRÅGOR TILL FORSEN 

1. Vad har Forsen haft för roll i projektet? 

2. Hur tycker du att svenskar, amerikanare och engelsmän skiljer sig rent allmänt i P 21? 

(beteende, attityd, värderingar etc.).  

3. Såg förfrågningsunderlaget annorlunda ut jämfört med om ni jobbar med en svensk 

beställare?  

4. Var förfrågningsunderlaget lätt att tolka?  

5. Är beställaren för detaljerad i avtalsprocessen? (ABK, ABT0,ABT1-2) 

6. Är avtalen lätta att tolka?  

7. Är beställaren bra på att förhandla? Är entreprenören bra på att förhandla? Är ni bra på att 

förhandla? 

8. Såg avtalet annorlunda ut jämfört med hur det brukar se ut när ni jobbar med en svensk 

beställare?  

9. Vilka är de tre största utmaningarna P 21 har? 

10. Har ni haft svårigheter i upphandlingsprocessen på grund av olika affärsmetoder i Sverige, 

USA och England?  

11. Vad är de största skillnaderna som du märkt av mellan upphandling i Sverige och USA? Har 

detta påverkat? (dokument, kontrakt, handlingar, regelverk som styr, arbetsätt i 

upphandlingskedet).  

12. Har beställarens förväntningar varit rimliga? Har entreprenörens förväntningar varit rimliga? 

13. Hur har ni jobbat för att bygga upp relationen i P 21? Vad kan man göra bättre?  

14. Tycker du att beställaren har försökt implementera partnering i deras arbete? Har de 

tillräcklig kompetens för att göra detta? Vad kan de göra bättre? 

15. Tycker du att entreprenören har försökt implementera partnering i deras arbete? Har de 

tillräcklig kompetens för att göra detta? Vad kan ni göra bättre? 

16. Har P 21 öppen ekonomi där alla parter har god insyn? Vad kan göras annorlunda? 

17. Anser ni att Projektet har tydliga gemensamma mål? Vad kan göras annorlunda? 

18. Finns transparens i organisationen? Når information ut i alla kanaler? Tycker du att 

beställaren har transparens i sitt arbete? Tycker du att entreprenören har transparens i sitt 

arbete? Tycker du att ni har transparens i ert arbete? 
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19. Hur fattas besluten i organisationen? Förbestämd beslutsfattningsmodell? Om inte - har 

beslutsfattningen därav dragit ut på tiden? Tycker ni att beställaren är bra på att fatta beslut? 

Tycker du att entreprenören har varit bra på att fatta beslut? Tycker du att ni har varit bra på att 

fatta beslut? 

20. Enligt enkätsvaren har ni ”stängda” möten där bara vissa får deltaga. En av respondenterna 

har uppfattat detta som negativt då inte alla får en helhetsbild. Hur ska alla i organisationen få 

en helhetssyn i projektet? 

21. Tycker du att beställaren är bra på att planera? Tycker du att entreprenören är bra på att 

planera? Tycker du att ni är bra på att planera? Vad kan göras annorlunda? 
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BILAGA 5. INTERVJUFRÅGOR TILL PROJEKTLEDARE, GARDINER & 

THEOBALD 

Language, communication and culture 

How do you believe Swedes, Americans and Englishmen generally are different from each other 

in Project 21, something special that you have noticed? (behavior, openness, attitude, values) 

Has it been difficult to communicate with each other because of the language? Because of 

culture? 

Do you think that language teaching and cultural training would benefit/improve the project? 

Do you feel that those who have English as their first language have an advantage in an 

argumentation and a negotiation? Is that something you want to change? 

Do you feel that the swedes are retracted at meetings because of the language? 

Do you find that the swedes sometimes say that they understand when they don’t? 

Procurement rules 

Tender specifications/ inquiry 

Were there any differences in the tender specifications from how it usually looks like in the 

U.K.? 

Tender 

What was the most important in the tender for selection of contractor? Why was NCC chosen as 

the contractor? 

Were there any difficulties in interpreting/understanding the tender? 

Were there any differences in the tender from how it usually looks like in the U.K.? 

Do you think it has been easy to take over the role of project manager from Forsen? Have there 

been easy to access information from them regarding the project? 

Agreements and contracts 

Is NCC good at negotiating? Are you good at negotiating? Is the client good at negotiating? 

Do you think that you could have done something differently in the contracting process? 

Are the agreements/contracts different from how they usually look like in the U.S. /U.K.? Have 

you had to compromise with the Swedish standards? 
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Form of contractor 

Is a design-build contract the same in U.K. as in Sweden? 

Form of price 

Usually in Sweden we have agreements in the beginning of a project of what is fixed and target 

prices, which don’t change along the project. Why do you prefer fixed prices in this project? Is it 

because of lack of trust in NCC? 

Do you believe that swedes are more used to work with trust than you are? 

We have heard that there is much of documentation and reporting, more than we in Sweden 

are used to. Do you think that the reason of that has to do with trust? How do you think the 

trust can be improved? 

Working methods and business culture 

The architect’s role 

Do you think that the architect has a bigger management role in the U.K./ U.S.? Do you think 

that is something negative? 

Decision process 

Is NCC good at making decisions? Is there a big difference in the decision making process? 

Partnering 

Do you believe you have enough skills to work witch partnering? Is that something that you are 

used to work with? 

Do you think that you have common goals in the project? 

Do you think partnering is a good way or working? 

Challenges 

What are the three biggest challenges in Project 21? 


