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Abstract

More efficient working form with roots in Lean
Construction - A case study of NCC Project Studio

Botan Bakhtiar Hama

This master thesis is performed by Botan Bakhtiar Hama in
cooperation with Uppsala University and NCC AB. The work was
performed over a 20 week-period in Uppsala at the Housing 
Department NCC AB. This work started in January 2017 and went on 
for one semester, which is equivalent to 30 hp. The purpose of 
this work was to analyze and investigate the conditions and 
obstacles that exist to drive a profound Big Room / Obeya in an 
organization in the construction industry by participating in co-
located workplaces. (The terms Big Room and Obeya are explained in 
the next chapters but in short, they are working methods based on 
co-location of all key players in a project) This work will also 
be able to advise NCC AB on how to standardize the preparations 
before the start of a PS in the Housing Department so that 
projectors (consultants and installers) know what is expected of 
them.

The background for this Master thesis was the increasing demands 
for cooperation between the various actors in a project, and that 
the increasing demands for efficiency in projects and in the
construction industry. In addition to this, the goal is to reduce
all resource waste that leads to additional costs. Therefore, the
lean construction concept has been implemented and various 
tangible examples have accelerated the efficiency of the 
construction process, especially in the design phase. For this 
reason, NCC has since 2011 implemented a version of the Big Room 
concept, named NCC Project Studio, PS, which has a similar 
function to Big Room. 

The study has been conducted through interviews with different 
people involved in the design phase at NCC as well as consultants 
from companies that NCC collaborates with. The work has also used 
participatory observations on NCC PS of what is happening in 
design phase. This, along with the theoretical frame reference, 
has given rise to improvements and conclusions that have been 
developed.

In order to be more efficient in the way of working, PSC needs to 
improve some activities around PS. One of these activities is the
preparation work before a project begins. By clarifying and 
explaining to the consultants what to do and what is expected of
them, work can be much smoother and more effective. By 
implementing routines to be implemented for each project, 
misunderstandings and inefficiencies can be minimized.
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Sammanfattning 

 
Denna avhandling är genomfört av Botan Bakhtiar Hama i samarbete med Uppsala universitet 
och NCC AB. Arbetet har utförts på NCCs bostadsavdelning i Uppsala under 20 veckor, vilket 
motsvarar 30 HP. och påbörjades i januari 2017. Syftet med detta arbete var att genom att delta 
i samlokaliserade arbetsmiljöer analysera och undersöka vilka förutsättningar och hinder det 
finns för att driva en genomgripande Big Room/Obeya i en organisation i byggindustrin. 
(Begreppen Big Room och Obeya förklaras i de kommande kapitlen men kort sagt är de 
arbetsmetoder som bygger på samlokalisering av alla nyckelaktörer i ett projekt). Detta arbete 
ska även kunna ge råd till NCC kring hur man kan standardisera förberedelsearbetet inför start 
av PS i Avdelning bostad så att projektörerna (konsulter och installatörer) vet vad som förväntas 
av dem. 
 
Bakgrunden till examensarbetet är att kraven på samarbete mellan de olika aktörerna i ett 
projekt har ökat samt att kraven på effektivisering inom projekt och byggbranschen har ökat. 
Därför gäller det att förbättra sättet man jobbar på i dagsläget, speciellt med projektbaserade 
jobb. Utöver detta vill man även minska allt resursslöseri som leder till extra kostnader. 
Därför har konceptet Lean construction implementerats och olika konkreta exempel på det har 
satt fart på effektiviseringen av byggprocessen, speciellt projekteringsskedet. Mot denna 
bakgrund har NCC sedan 2011 implementerat en version av Big Room konceptet, NCC 
Projektstudio, PS, som har liknande funktion som Big Room. 
 
Studien har genomförts genom intervjuer med personal på NCC samt konsulter från företag som 
NCC samarbetar med. Arbetet har även används sig av deltagande observationer på NCC PS av 
det som sker i projekteringen. Detta tillsammans med den teoretiska referensramen har legat 
till grund för de förbättringsförslag och slutsatser som har tagits fram. 
 
För att bli mer effektiv in arbetsformen PS måste NCC förbättra en del aktiviteter runtomkring 
PS. En av dessa aktiviteter är förberedelsearbetet innan ett projekt påbörjas. Genom att 
tydliggöra och klargöra med konsulterna om vad det är som ska göras samt vad det är som 
förväntas av dem kan arbetet bli mycket smidigare och effektivare. Genom att implementera 
rutiner som ska genomföras inför varje projekt kan missförstånd och ineffektivitet minimeras. 
 
 
Nyckelord: 
NCC Project Studio, Lean, Lean Construction, Big Room, Samlokalisering 
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Förord 
 
Denna studie är Botan Bakhtiar Hamas avslutande moment inom utbildningen Industriell 
ledning och innovation på Uppsala Universitet. Studien är i form av ett examensarbete på 
mastersnivå, motsvarande 30 högskolepoäng. 
 
Studien är utförd under vårterminen 2016 på det svenska byggföretaget NCC AB inom den 
avdelningen som bygger och utvecklar nya bostadsprojekt samt kommersiella projekt. Jag vill 
därför rikta ett stort tack till alla som har tagit del av detta arbete, alla anställda på NCC AB och 
alla konsulter som deltagit på intervjustudien. Jag vill riktiga ett speciellt tack till min handledare 
på NCC AB som har hjälp mig att komma i kontakt med de personer som har haft en viktig roll i 
utförande av mitt examensarbete. 
 
Sist men inte minst vill jag tacka min ämnesgranskare Marcus Lindahl på Uppsala Universitet 
som har bidragit med bra nyttig information kring mitt arbete. 
 
Botan Bakhtiar Hama 
2018-01-19  
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1 Inledning 

I detta kapitel behandlas bakgrunden, problematisering, syfte, forskningsfrågor och 

avgränsningar för detta arbete. Här förklarar författaren syftet med detta arbete och 

anledningen till varför studien har genomförts. Utifrån bakgrunden och förutsättningarna har 

författaren formulerat en forskningsfråga som ligger till grund för alla moment och som 

författaren i slutändan ska besvara. Då författaren har riktat in sig på en viss bransch har 

avgränsningar gjorts i arbetet så att syftet kan uppnås inom den givna tidsramen. 

 

1.1 Bakgrund 

Svenska byggföretag känner alltmer en ökad press och tryck från samhället att jobba effektivare 
och miljövänligare. Sverige är ett land med några av världens bästa och mest framgångsrika 
byggföretag som konkurrerar med övriga toppklassade företag runtom i världen. Trots detta så 
finns det en del brister inom byggindustrin som leder till att ett byggprojekt inte bara tar längre 
tid att utföra utan även kostar mer att färdigställa än vad det nödvändigtvis behöver. Sedan 
sekelskiftet år 2000 har produktiviteten i bygg- och anläggningsbranschen varit ett debatterat 
ämne. Flera utredningar så som’ ’Skärpning gubbar!’’ och ’’Sega gubbar’’ har beställts från 
regeringen. Dessa utredningar, som gjordes med 7 års mellanrum, visade att byggsektorn led av 
höga priser och låg produktivitet (år 2002) och att problemet kvarstod 7 år senare (2009). Dessa 
utredningar härstammar från rapporter från Statistiska Centralbyrån och Konjunkturinstitutet. 
Dessa rapporterar att produktiviteten i byggbranschen har varit likvärdig med hur den var på 
1990-talet (se Bild 1). 
 

 
Bild 1: Produktivitet i byggbranschen, 1980-2010. (Konjunkturinstitutet, 2010) 
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Förutom att produktiviteten i byggbranschen inte har förändrats sedan mitten på 1990- 
talet, har priserna i byggbranschen samtidigt ökat mer jämfört med andra priser (se Bild 2.). 
 

 
Bild 2: Byggnadsprisindex mellan 1968-2010  
 
’’Skärpning gubbar!’’ och ’’Sega gubbar’’ har fått en del kritik, både från aktörer i branschen som 
inte känner igen sig från dessa rapporter, men även från andra utredningar som menar att 
överskattningen av skillnaden i produktivitet mellan byggbranschen och övrig industri orsakas 
av systematiska fel i statistiken (Lind & Song, 2012). Lind & Song (2012) drog slutsatsen att då 
korrekta data om kvalitetsutvecklingen saknas, går det inte att trovärdigt uttala sig om 
byggindustrins produktivitetsutveckling. 
 
År 2002 publicerade Byggkommissionen en rapport som kritiserade byggbranschens låga 
effektivitet. Kritiken tog sig uttryck i bland annat låg produktivitet, hög miljöbelastning och stort 
resursslöseri (Gabrielsson & Lutz 2002). Enligt Per-Erik Josephson och Lasse Saukkoriipi en 
undersökning på slöseri i byggprojekt där resultatet visade att 30-35% av den totala 
projektkostnaden stod under slöseri i form av aktiviteter som inte tillför värde för kunden i 
fråga. 
 
Dessa aktiviteter delades upp i 4 huvudgrupper: Fel och kontroller (kontrollkostnader, 
försäkringar och skadegörelser samt kostnader för synliga och dolda fel), Resursanvändning (i 
form av väntan, materialspill mm.), Hälsa och säkerhet (arbetsrelaterade skador och sjukdomar 
som leder till stora utgifter) och System och struktur (för mycket dokumentation som leder till 
utdragen detaljplanprocess). Byggbranschen är i stort behov av att effektivisera olika processer 
för att kunna reducera mängden av ineffektiva aktiviteter (Josephson & Saukkorripi 2005). De 
största felen brukar ske vid produktionsfasen. Dock menar Svelinger (1996) att anledningen till 
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varför dessa fel uppkommer är för att projektörerna inte har varit noggrann vid projekteringen, 
fasen innan själva bygget sätter igång. Oftast brukar det vara kommunikationsbrist vid 
informationsöverlämning inom de olika disciplinerna och avdelningarna som leder till misstag 
från båda hållen. Detta är en av de största utmaningarna vid ett byggprojekt, ett ständigt utbyte 
av information mellan nyckelaktörerna (Bosch-Sijtsema & Henriksson 2014). 
 
Vikten av samordning i projektering är stor då ett projekt består av många aktörer samt att ett 
flertal studier har visat brist på samordning i byggprojekt (Sverlinger 1996). Det finns flera 
fördelar med samordning. Några av fördelarna är att de kan leda till såväl bättre kvalitet hos 
 
Enligt Josephson, Knauseder och Styhre (2006) kräver ett projekt med hög komplexitet ett stort 
samordningsbehov. En utmaning i detta blir att skapa en gemensam förståelse mellan aktörerna 
för projektet. Detta har lett till att man vill ändra sättet man jobbar på och införa ett mer 
effektivt arbetssätt. Anledningen till att man är i behov av att införa effektivare 
samarbetsformer är för att det brister mycket i det traditionella sättet att leda ett projekt på. 
Det gamla traditionella sättet att leda ett projekt på handlar mycket om att styra och kontrollera 
det förutsedda, förändringar skulle stoppas i god tid, verkligheten skulle passa överens med 
planering istället för tvärtom osv. Mycket av dessa egenskaper som härstammar just från det 
traditionella genomförande av projekt är svårt att uppnå. Inte minst sagt blir det missförstånd i 
kommunikation mellan de inblandade aktörerna då dessa inte träffas ofta och när de väl träffas 
hinner de inte ta upp alla frågor som är tänkt att lösas (Koch, 2005). För att försöka lösa dessa 
problem har därför NCC AB sedan några år tillbaka startat en arbetsform, NCC Projektstudio (PS 
i fortsättningen), som bygger på Big Room, som är ett praktiskt koncept av Lean filosofin med 
samlokalisering och arbetsaktiviteter. (NCC.2017) ’’Projektstudio är en metod för 
samprojektering där projektets nyckelaktörer arbetar tillsammans.’’ (NCC.2017). 
 
På grund av mycket resursslöseri och kritik mot byggbranschen har en tolkning av Lean 
utvecklas så att den kan appliceras på byggbranschen. Teorin kallas Lean Construction och 
utvecklades av Kosela under 1990-talet. Grundtanken med Lean är att öka lönsamheten i en 
produkt eller tjänst genom att effektivisera verksamheten, maximera kompetensutnyttjande 
och minimera resursslöseri (Liker 2009). Koskela et al. (2002) menar att Lean Construction är ett 
sätt för skapandet av produktionssystem där målet är att minimera material-, tid- och 
kostnadsslöseri och därmed generera största mängdvärde. För NCCs fall har man använt sig av 
ett koncept som grundar sig i Lean Construction när man har skapat PS. Konceptet är Big Room 
där syftet är att samla ihop alla nyckelaktörer i ett projekt i samma lokal med olika tekniska och 
visuella hjälpmedel (Khanzode 2012). Detta koncept grundar sig i sin tur i ett ännu större 
område vid benämningen Lean. Då Lean är grundpelaren för Big Room som i sin tur är 
grundpelaren för PS kommer denna avhandling att behandla Lean, se bild 3 på nästa sida. 
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Bild 3: Figuren visar att idén med PS kommer ifrån Big Room konceptet som i sin tur är ett 
verktyg från Lean 
 
NCC, och i synnerhet företagets bostadsavdelning, har under de senaste åren utvecklat sitt eget 
Big Room-koncept under namnet "NCC Projektstudio" (NCC PS) för samarbete och 
kvalitetsförbättring (NCC, 2014). Det är företagets förståelse att den ökade transparensen 
mellan projektdeltagare genom den fysiska samlokaliseringen av projektdeltagare kommer att 
bidra till att minska slöseri i form av tidsförseningar och medföra kostsamt omarbetande och 
iteration. Konceptet är också avsett till att sammanfoga produktionen med projekteringsfasen 
genom tidig inblandning av produktionsledningen i projekteringsfasen. Tidigare har man haft 
traditionell projektledning när man har projekterat där man har haft möte en gång per vecka i 
en halv dag och gått igenom ett protokoll på det som måste göras tills nästa gång. Detta sätt att 
arbeta på gav inte den potentiella maximala effektiviteten och produktiviteten av de som är 
inblandade i projektet och därmed få en mer bearbetad produkt. Därför inledde man PS för att 
kunna ge maximal värde för kunden och det denna önskar. 
 
Utöver detta är NCC ledande inom VDC (Virtual Design and Construction) som inte bara hjälper 
till att effektivisera arbetet ute på byggarbetsplatsen utan är ett nyckelverktyg för att vässa 
logistik och inköpsplanering. VDC ett nyckelverktyg vid projektering för det ger alla medarbetare 
en väsentligt bättre insikt i och förståelse för byggprojektet. Detta gör att viktigt beslut om hur 
byggarbetet ska genomföras kan tas av deras kunder och samarbetspartners i ett tidigt beslut 
då de har en bättre utgångspunkt.(NCC, 2017) 
 

1.2 Problembeskrivning  

Trots att PS har många fördelar (exempelvis snabbare ledtider, bättre kommunikation, bättre 
samspel mellan de inblandade och mer felfria bygghandlingar), finns det fortfarande moment i 
det som kan förbättras (exempelvis ledning av PS, beslutsfattande, förberedelsearbetet inför ett 
PS start). Detta har lett till att NCC nu vill undersöka och analyserar PS. I samband med NCC har 
en diskussion om PS och vilka förutsättningar som krävs för att implementera det samt 
samarbete med konsulter uppkommit. Hur kommer det sig att alla projekt inte genomförs i PS? 
Varför jobbar inte ALLA regioner enligt detta koncept? Enligt NCC har de som inte jobbat/jobbar 
med PS olika vanföreställningar om att PS inte är praktiskt och att det krävs mycket resurser i 
form av personal och ekonomi för att kunna genomföra ett projekt i PS. Vidare tycker man 
(framförallt konsulterna som ska behöva sitta med ett projekt i en hel dag) att det går åt för 
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många timmar i PS vilket leder till att projekteringsfasen kan komma att bli dyrt om alla 
inblandade aktörer (Beställare, NCC och alla konsulter och installatörer, ca 15-25 personer) ska 
vara med varje gång en PS hålls. Då allt grundar sig i samarbetet mellan NCC och deras partners 
kommer en stor del av fokusen i arbetet att ligga på samarbetet mellan dessa parter, hur de kan 
arbeta mer effektivt samt belysa viktiga aspekter i arbetsformen PS (rutiner inför en 
projektstart, genomförande och avslut). Vidare ska denna studie komma med förslag på just hur 
samarbetet kan effektiviseras så att slutprodukten blir av bästa resultatet för kunden. I den mån 
det går vill författaren även undersöka hur VDC verktyget kan användas och underlätta arbetet i 
PS.  
 
Utöver detta har NCC upplevt klagomål av ett annat problem vid PS som berör beslutstagandet. 
Eftersom man jobbar tillsammans på samma projekt inom samma ramar upplevs det som om 
det inte finns några tydliga riktlinjer för vem som tar besluten i PS och vem som får stå för dem 
besluten utifall det visar sig leda till fel i produktionen. Därför kommer detta arbete att även 
analysera denna aspekt för att upptäcka brister och förbättringar kring hur dessa tvetydligheter 
kan tas hand om. 
 

1.3 Syfte  

Syftet med detta arbete är att utifrån NCCs mål, strategi och vision analysera förutsättningarna 
för hur ett PS bör genomföras för att det ska fungera så felfritt som möjligt. Genom att delta i 
NCCs dagliga aktiviteter kan fel upptäckas och därefter lösas. Detta är ett sett för att ta reda på 
både hur de jobbar i dagsläget med PS men även analysera och dra slutsatser kring 
förutsättningar för PS. Detta arbete ska även kunna ge råd till NCC kring hur man kan 
standardisera förberedelsearbetet inför start av PS i Avdelning bostad så att projektörerna 
(konsulter och installatörer) vet vad som förväntas av dem. Målet i längden blir att hela tiden 
förbättra PS genom att hitta ett sätt att samarbeta på med övriga inblandade aktörer. Detta 
arbete görs alltså i syfte av att förstå projekteringsprocessen bättre och därefter i den mån det 
går, komma med förbättringsförslag. Då PS grundar sig i något större rent teoretisk blir det 
generella syfte med detta arbete att försöka hitta en grund och samband mellan PS och de Big 
Room och Obeya som har gjorts innan. 
 

1.4 Frågeställning 

För att syftet med studien ska uppnås har författaren haft en frågeställning som denna har haft 
som mål att svara på. Denna frågeställning har legat till grund och i baktanke i varje moment 
som författaren har genomfört. Frågeställningen lyder: 
 

 Vilka förutsättningar och hinder finns det för att driva en genomgripande Big 
Room/Obeya i en organisation i byggindustrin?  

  
För att på ett korrekt sätt svara på frågan har en nulägeanalys gjorts gällande NCCs PS. Då Lean 
filosofin och i synnerhet Big Room konceptet är grundpelaren för NCC PS, har författaren med 
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hjälp av observationsstudier och intervjuer granskat PS från startskede till slutskede. Utifrån 
detta och undersökningsfrågorna (som tas upp i metodiken) samt teorin om Lean skapar 
författaren en bred bas för att kunna svara på forskningsfrågan. 
 

1.5 Avgränsningar  

Eftersom arbetet har utförts på NCC har författaren enbart undersökt problematiseringen 
utifrån NCCs syn och utgått från deras värderingar. Dock så kan arbetet och de tips som 
författaren ger NCC delvis appliceras på andra företag också då många företag har liknande 
problem. Arbetet kommer fokusera sig på projekt i form av totalentreprenad som enbart drivs i 
PS. Författaren har fått följa tre olika projekt som NCC jobbar med. Dessa är Brillinge, Rosenborg 
och Skiftnyckeln där de två sistnämnda är i uppstartskedet av projekteringen. Utifrån 
författarens fallprojekt har ännu en avgränsning gjort. Det är att enbart undersöka 
problematiseringen vid bostadsprojekt.  
 
Rent teoretiskt avgränsar sig arbetet till att undersöka begreppet Lean, i synnerhet Lean 
Construction, och Big Room då dessa har stor inverkan på fallstudien som författaren har 
genomfört. Författaren har valt att ge en bakgrundsbeskrivning till Lean för att sedan studera 
appliceringen inom byggbranschen, Lean Construction. Empirin fokuserar mesta dels på 
förhållandet mellan huvudetreprenören (NCC) och deras konsulter samt hur deras uppfattningar 
och tankar om PS.  
 
Studien behandlar inte hur PS bör implementeras i alla företag och hur varje projekt ska 
genomföras i PS utan analyserar på förutsättningarna som krävs för att lyckas göra det. Studien 
kommer även att redogöra för de vanligaste entreprenadformerna för att ge en grundläggande 
förståelse för byggbranschen och de olika upphandlingsstrategierna som kan påverka en aktörs 
välvilja att samarbeta för projektets bästa. Beställaren roll behandlas i den mån det går men 
tyngdpunkten kommer ligga på förhållandet mellan NCC och konsulterna och hur samarbetet 
fortlöper igenom PS.  
 

1.6 Diskussion kring forskningsfrågan 

Det viktigaste med denna studie är att få en bild av hur Big Room liknande arbetssätt fungerar, 
vad som krävs för att lyckas med detta arbetssätt och hur man kan förbättra det ytterligare. 
Varför det? Jo, eftersom byggbranschen hela tiden befinner sig i en utvecklingsfas när det 
kommer till arbetssätt inom byggprocessen är det av högsta intresse att få fram nya, bättre och 
inte minst sagt miljövänligare sätt att jobba på. Detta är inte ett något som bara NCC berörs av, 
utan det är hela byggbranschen. Just därför kan denna rapport vara till stor nytta för hela 
byggbranschen och inte bara NCC.  
 
Som nämnt tidigare i bakgrunden lider byggbranschen utav problem som låg effektivitet, låg 
produktivitet och hög miljöbelastning. Dessa kan minimeras om ett smartare sätt att jobba på 
finns. Big Room har i flera fall runt om i världen visat sig vara en smidig och enkelt sätt att jobba 
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på. För att tillämpa detta sätt krävs det att man förstår sig på arbetssättet och varifrån den 
härstammar. Tidigare studier som gjorts av bl.a. effektiviteten och produktivitet i byggprocessen 
har kommit fram till att det finns stora värdeförluster i form av exempelvis 
samordningsproblem, väntetider och informationsrelaterade problem (icke värdehöjande 
aktiviteter). Potentialen för effektiviseringar kan på goda grunder bedömas vara mycket stor ifall 
byggprocessen blir mer influerad av bl.a. Lean Construction influerade processmodeller än 
hitintills. Därmed är det viktigt att detta arbete görs för att utifrån ett företags perspektiv, 
utveckla synen men framför allt intresset för Big Room. NCC, som på sistone börjat arbeta på ett 
sätt som har sina rötter i Big Room har insett stora fördelar med detta sätt att jobba på. 
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2 Metod 

I detta kapitel behandlas de lika metoderna som användes vid genomförandet av denna 

undersökning. Här förklarar författaren varför de olika metoderna har välts och till vilket syfte 

för att sedan diskutera för och nackdelar med dem.  

 

2.1 Val av metodik 

Enligt Holme och Solvang (1997) är metod ett redskap, ett sätt att lösa problem och komma 
fram till ny kunskap. Allt som kan bidra till dessa mål är en metod. Nedan beskriv de olika 
metoder som har valts i studien.  
 
Med avseende på fallstudien (eng. case study) har metodiken valts till ett entreprenadbolag. 
Med hjälp av nylägesanalys, deltagande observationer och semi-strukturerade intervjuer har 
författaren samlat den data som finns under kapitlen Empiri och Analys. Viktigt att tänka på i 
detta fall är att en fallstudie inte är generaliserbar då den endast behandlar ett fåtal fall (Höst, 
2006). För att studien ska bli mer generellt måste utgångspunkten vara det begreppet som kan 
omfatta alla branscher, vilket i detta fall är Lean. För att studiens syfte ska uppnås på bästa 
möjliga sätt har det genomförts en litteraturstudie kring de olika områdena som studien rör sig 
om (Lean, Lean Construction och Big Room). Det teoretiska ramverket har tillsammans med 
empirin och analysen legat till grunden för diskussionen där författaren jämför de framtagna 
resultaten med de redan existerade teorin. För att kunna genomföra detta arbete har 
författaren utöver forskningsfrågan fokuserat på fyra delfrågor kring PS som hjälper studien att 
uppnå sitt syfte ännu mer. Frågorna hjälper författaren att ur ett bredare perspektiv svara på 
studiens frågeställning. Dessa delfrågor är: 
  

1. Hur jobbar NCC med PS i dagsläget?  
2. Vilka förutsättningar krävs det för att PS ska fungera på ett tillfredställande sätt för alla 

inblandade?  
3. Hur bör samarbetet mellan NCC och konsulterna struktureras för att effektivisera 

projekteringsprocessen i PS? Bör man införa ett incitamentssystem och i så fall hur skulle 
en sådan se ut?  

4. Kan förberedelsearbetet inför en start av PS i Avdelning Bostad standardiseras i form av 
rutiner som kan följas för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för ALLA iblandade 
aktörer? 

 
Studien har genomförts som en fallstudie av NCCs PS där författaren har följt tre projekt i 
projekteringsfasen, varav två av dem är i startskedet av projekteringen och den tredje i 
slutskedet av projekteringen. Författaren har deltagit på möten och intervjuat de inblandade 
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aktörerna (Beställare, tjänstemän från NCC och konsulter) i projekten. Utöver detta har 
författaren vara i samtal med NCCs affärschef, två inköpare samt en verksamhetsutvecklare som 
har koll på PS. De frågor som har ställts till aktörerna har utgått från det teoretiska ramverket 
samt problematiseringen. Tabellen nedan visar hur information har samlats till de olika delarna i 
studien. 
 
Arbetsmoment Metod 
Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen utgör den forskning som gjorts 
tidigare inom projektorganisering, koordination och incitament. 
Detta då studiens syfte och problematisering är baserad på. Då 
dessa tre ämnen går hand i hand i fallstudien för NCCs PS har 
även en bakgrundsbeskrivning gjorts om PS. 

Litteraturstudie  

Empiri 
Den empiriska delen visar studien som har gjorts, alla deltagande 
observationer och intervjuer. I empirin presenteras fallföretaget 
och deras relation med konsulterna som är med i projekteringen. 

Nulägesanalys  
Observationsstudier  
Intervjuer 

Analys 
Här knyter författaren ihop empirin med forskningsfrågorna. 

Empiri 

Diskussion och slutsats  
Författaren knyter ihop det teoretiska ramverket med resultatet 
som har fåtts under empirin. Vidare har slutsatser dragits av 
fallföretagets nuläge och de modeller och processer som finns, 
samt har förslag till förbättringar getts. 

Empiri  
Teori 

Tabell 1: Arbetsmoment och metod 
 

2.2 Kvalitativ metod 

Enligt Holme och Solvang kännetecknas kvalitativ metod av en närhet till forskningsobjektet. 
Det finns en direkt subjekt-subjekt-relation mellan forskare och undersökningsenhet. Det är 
alltså ett sätt att överskrida det subjekt-objekt-förhållandet som utmärker naturvetenskapen. I 
denna rapport uppnår forskaren detta när denne sätter sig in i den undersöktes situation för att 
uppleva den från den undersöktes plats. Detta gör forskare för att det finns saker och ting som 
de inte förstår sig på om de inte sätter sig in i situationen och ser det ur deras perspektiv. 
Genom att sätta sig in i problematiseringen på detta sätt kan författaren få en känsla av det 
verkliga problemet.  
 
Flertalet författare har påpekat faran i att anta att kvalitativ forskning är lättare och mindre 
rigoröst än kvantitativ forskning (Hoaglin et al., 1982; Koro-Ljungberg and Douglas, 2008). 
Tvärtom påpekar dessa författare att kvalitativ forskning är rigorös och innehåller egna 
datasamlingar analysmetoder som säkerställer trovärdigheten av den informationen som hittas. 
Tonso (1996) kontrasterar den kvalitativa forskningen speciellt med anekdotisk information; 
anekdotisk information samlas in på måfå när den blir tillgänglig, medan kvalitativ forskning 
innehåller den försiktiga planeringen av forskningsdesign som omfattar alla aspekter av studie, 
från forskningsfrågor till provtagningsinsamling analys av data.  
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2.2.1 Observation  

Det finns olika metoder för att samla information och den metod som kommer att användas i 
denna studie som förknippas med kvalitativ forskning är deltagande observation, som sedan 
länge tillbaka har tillämpats av samhällsvetare. Denna metod går ut på att forskaren under en 
lång tid ägnar sig åt att få en heltäckande och djupgående bild av organisationen, gruppen, 
personerna eller vad det nu är som studeras (Bryman, 2012). Till skillnad med Bryman menar 
Höst et al (2006) att en forskare kan agera på två olika sätt. Antingen är denne, som Bryman 
nämnde, deltagande, vilket innebär att personen i fråga har en roll i det som observeras då 
denna är aktiv i situationen, eller så är forskaren i fråga icke deltagande, utan ’’sitter vid sidan 
av’’ och observerar situationen och det som sker. Båda varianter har sina fördelar och 
nackdelar. Fördelen med en deltagande observatör är att denne får ett större förtroende bland 
studieobjektets deltagare. Dock finns risken för att observatören tappar distansen till 
studieobjekten. Fördelen med en fullständig observatör (en som ’’sitter vid sidan av’’) är att 
denne får en helhetsbild. Nackdelen ligger i att data som fås utav denna metod kan visa sig vara 
oanvändbar då distansen mellan observatören och studieobjektet blir för stor. Denna metod har 
använts när författaren deltagit i PS-möten. Författaren har då mesta dels varit en fullständig 
observatör men har i slutet av eller efter möten ställt frågor till projektledarna. Antalet 
observationer berodde på hur många PS som hölls varje vecka. Författaren har försökt delta i 
alla PS (oftast 3 st/vecka). 
 

2.2.2 Intervjuer och val av respondenter  

Utöver observationer har författaren använts sig av intervjuer för den empiriska delen. Detta 
har gjorts genom att författaren i förväg skickat ut frågeformulären med det som ska tas upp på 
intervjun i syfte av att respondenten ska hinna samla på sig den information som den behöver 
för att kunna svara på frågorna. Tillsammans med utskickningen av frågorna har även en kort 
presentation gjorts där författaren förklarar det övergripande strukturen och syftet med studie, 
detta för att respondenten ska hinna samla på sig relevanta svar. Detta är en bra metod enligt 
författaren för att då får respondenten tid att tänka efter i lugn och ro innan intervjun och om 
hen har funderingar kan hen alltid gå till kollegor som har varit inblandade i samma projekt och 
fråga de om det finns oklarheter. Författaren har försökt att utforma intervjun enligt de fyra 
delarna som presenterats av Höst et al (2006), se tabellen nedan: 
 
Sammanhang Syftet med denna del är att presentera sig (författaren) för respondenten 

samt presentera studien, syftet med den, varför just den tillfrågade personen 
har valts samt strukturen av intervjun. 

Inledande del Dessa frågor ger möjligheten åt respondenten att presentera sig. Den 
behandlar bakgrundsfrågor om respondenten (ålder, utbildning, 
arbetsuppgifter etc.). Detta är en viktig del för att författaren har fått en 
uppfattning om den information som har getts har varit från en relevant 
person till syftet av studien eller inte. 

Huvuddel Dessa frågor ger möjligheten åt respondenten att presentera sig. Den 
behandlar bakgrundsfrågor om respondenten (ålder, utbildning, 
arbetsuppgifter etc.). Detta är en viktig del för att författaren har fått en 
uppfattning om den information som har getts har varit från en relevant 
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person till syftet av studien eller inte. 
Sammanfattning Detta är en nödvändig del då författaren sammanfattar i stora drag det som 

har sagt i intervjun och ger respondenten möjlighet till att lägga till extra. 
Sammanfattningen kan leda till att respondenten får en övergripande bild av 
det som sagt och kan då tillägga information som hen tycker saknas. Detta 
har gjorts direkt efter intervjuerna. 

Tabell 2: Intervjustruktur 
 
För att syftet skulle uppnås valdes respondenter som kändes relevanta för studien. Alla 
respondenter jobbar eller har jobbat i PS någon gång sedan PS introducerades år 2011. 
Variationen av erfarenhet om PS bland respondenterna varierade en del då vissa var ny i 
arbetssättet och andra hade varit med sedan starten. Detta ses som en positiv aspekt då 
författaren kan få en känsla av hur PS upplevs när man är som ny i arbetsformen och när man 
har jobbat med det ett tag. Nedan följer en lista av de respondenter som deltog i intervjuerna. 
Tabellen redogör för deras tjänst, antal år på nuvarande tjänst och övriga kommentarer om 
respondenten. 
 

Respondent 

(Datum) 

Titel 

 

Antal år på 

nuvarande 

tjänst  

Övriga kommentarer 

 

(R1)  

(2017-03-30) 
Projekteringsledare 

10 år 

 

Projekteringsledare på Infrastructure, 

Mark avdelningen på NCC 

(R2)  

(2017-03-31) 
Projekteringsledare 2 år 

15 år i branschen, 10 första åren som 

konstruktör 

(R3)  

(2017-04-03) 
El-konsult 2,5 år 14 år i branschen  

(R4)  

(2017-04-06) 
Projekteringsledare 4 år 

9 år i branschen: Jobbat även som 

arbetsledare och entreprenadingenjör 

(R5)  

(2017-04-06) 
VVS-ingenjör/konsult >10 år 

Är projektledare för deras del i ett projekt 

både som installatör och konstruktör 

(R6)  

(2017-04-10) 
Landskapsarkitekt 6 år Har jobbat utomlands i Norge 

(R7)  

(2017-04-11) 
Konstruktör 9 år Jobbat enbart på WSP 

(R8)  

(2017-04-19) 
Byggnadsingenjör 9 år 

Projekterar A, arkitetdelen av en byggnad 

(Arkitekt)  

(R9)  

(2017-04-21) 
Projektchef <1år Jobbat i 10 år inom installation 

(R10)  

(2017-04-26) 
Projekteringsledare 7 år Har kört egna projekt sedan år 2012 
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(R11)  

(2017-05-02) 
Produktionschef 15 år 

15 år som entreprenör, 15 år som konsult 

och 9 år som beställare 

(R12)  

(2017-05-05) 
Projektutvecklare Ca 1,5 år 

Jobbat sen år 2006 som bl.a arbetsledare 

och projekteringsledare 

Tabell 3: Respondenterna och deras erfarenhet 
 

2.2.3 Intervjumetodik 

Enligt Sallnäs (2007) finns det olika typer av intervjumetodik som lämpar sig till olika typer av 
studier. Sallnäs nämner tre styckena teknik: Strukturerade, semistrukturerade och 
ostrukturerade intervjuer.  
 
Den strukturerade tekniken kan klassas som en kvantitativ analys då intervjun är strukturerad 
som en enkät där svarsalternativ finns till varje fråga. Respondenten får alltså själv inte komma 
med egna svar utan måste välja bland det som finns. Nackdelen med denna metod är dock att 
den inte tar hänsyn till respondentens personliga åsikt och vilken position denna har. En och 
samma fråga kan ställas till olika personer i företaget (ex. en chef och en arbetsledare) och man 
kan få samma svar från båda. Så är inte fallet i verkligheten då chefen då dessa personer kan ha 
olika synvinklar och synpunkter på en viss från. Utav denna anledning har författaren valt att 
utesluta denna metod.  
 
Semistrukturerad klassas som en kvalitativ metodik men har samma grundtanke som en 
strukturerad där frågorna är förbestämda. Skillnaden är att nu har respondenten möjligheten till 
att svara fritt och lägga till utöver frågorna som ställts. Detta gör det till en kvalitativ analys då 
det även finns möjlighet till följdfrågor baserat på intervjuns syfte och avgränsning.  
 
Den tredje metoden kalls för ostrukturerad metodik och klassas som en kvalitativ metod. Denna 
metod är mer lik en öppen dialog mellan respondenten och intervjuaren. Här försöker 
intervjuaren leda respondenten, med hjälp av frågor som kan tänkas vara bra för studiens syfte, 
mot ett mål som berör studiens syfte. Respondenten får möjligheten att fritt berätta om sina 
tankar och erfarenheter kring det studien handlar om.  
 
Författaren har använt sig av en blandning av den semistrukturerade och ostrukturerade 
metodiken då författaren anser att den kunskap och erfarenhet som finns hos respondenterna 
kan vara svårt att få ut genom enbart enkätundersökningar och strukturerade intervjuer. 
Fördelen med en mer öppet riktad intervju är enligt Höst et al (2006) att respondenten kan 
bidra med ytterligare underlag till empirin genom att denne berättar mer än vad en fråga 
kräver. 
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2.3 Litteraturstudie 

Litteraturstudien har skett löpande under studiens gång. Detta då författaren insåg allteftersom 
att problematiken kommer att beröra flera delområden än vad som var tänkt och flera begrepp 
behövdes definieras.  
 
Författaren har använt sig av tidskrifter och tidigare arbeten för att läsa sig in i de olika 
deloråden. Google Scholar och DiVA har använts för att hitta lämpliga artiklar, böcker och 
tidigare arbeten. Utöver detta har andra databaser som varit tillgängliga via Uppsala universitets 
bibliotek använts.  
 
Den information som hittades bearbetades sedan till det som står under kapitel 3, Teaoretiska 
referensramen. I det kapitlet ligger även information som har tagits internt från NCC som 
förövrigt var en viktig källa till studien. Nyckelord som användes vid sökningar i Google Scholar 
och DiVA (även på engelska): 
 

 Lean  

 Lean Construction  

 Big Room  

 NCC Projektstudio 

 Projektledning  
 

2.4 Diskussion kring intervjuprocessen  

Hur har de olika respondenterna valts? Författaren började med att intervjua de 
projekteringsledarna som denne var i kontakt med mest och som denne var medveten om att 
de hade erfarenhet och bra tips till denna studie. Därför har de första 2 intervjuerna (med 
projekteringsledare båda två intervjuerna) fungerat som pilotintervjuer för att på bästa möjliga 
sätt kunna utforma frågor som andra respondenter kan svara på. Detta ledde till att dessa 
intervjuer blev mer som ostrukturerade intervjuer än semi-strukturerad. Detta är något som 
Gillham och Jamison-Gromark (2008) bekräftar i sin studie att om intervjuaren inte har tillräcklig 
med kunskap vid intervjuerna blir intervjuerna mer av en ostrukturerad karaktär. 
 
Då författaren har befunnit sig på företaget och varit med på de flesta PS-dagarna som har varit 
för de projekten som författaren har följt under denna period har relation mellan författaren 
och respondenterna varit av en avslappnad karaktär som grundat sig på ömsesidig tillit. Genom 
denna tillit och gemenskap har författaren kunnat välja ut olika respondenter till sin 
intervjustudie. Utöver detta har projekteringsledarna varit till stor nytta för att välja ut 
respondenter. Dessa tipsade om de olika aktörerna som var mest inblandade i PS. Vidare har 
författaren i den mån det har gått försökt få respondenten att känna sig trygg över det som 
sägs. Detta tillsammans med en inbjudan via mejl, där information om studien och studiens 
syfte står, har led till att författaren har fått de svaren som denne önskat sig då respondenterna 
har haft en viss tid på sig att förbereda sina svar inför intervjun.  
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Författaren har vid intervjuerna försökt att påverka respondenternas svar minimalt som möjligt 
men ändå försökt få ut så mycket som möjligt genom att ställa följdfrågor och ta upp det 
författaren har lagt märke till vid observationerna. Enligt Alvehus (2013) kan intervjuaren styra 
intervjuns riktning genom att påverka intervjuarens svar med följdfrågorna. Detta har varit fallet 
för denna studie då respondenterna har fått svara så fritt som möjligt för att sedan få följdfrågor 
av intervjuaren (författaren), detta i förhoppning om att respondenten svara så öppet och ärligt 
som möjligt utan att bli styrd.  
 
Intervjuerna har ägt rum i den en miljö där respondenten känner sig som tryggast. Därför har 
respondenten fått bestämma vart denne vill bli intervjuad. Enligt Kuada (2012) har den 
omgivande miljön en viktig roll i intervjuprocessen. De flesta intervjuerna har därför ägt rum i 
samma lokal som PS-mötena hålls, och oftast samma dag som PS-dagarna.  
 
Informationen som författaren har fått från respondenterna har transkriberats för att sedan 
välja den information som passat studiens syfte bäst. För enkelhetens skull har författaren delat 
upp informationen i de delkapitel som uppkommer i empiridelen. 
 

2.5 Diskussion kring observationer  

Vid observationerna har författaren enbart suttit vid sidan av för att studera det som gjorts. 
Detta har inte haft någon större effekt på hur de inblandade har uppfört sig med tanke på att de 
ser författaren som student som inte har så mycket att säga om själva projektet. Sen kan de ha 
blivit påverkade på det sättet att de uppför sig på ett annorlunda sätt. Den generella känslan 
hos författaren var dock att aktörerna inte brydde sig om författarens närvaro.  
 
Författaren har fått en enskild plats att arbeta på, ett mindre kontor i PS-lokalerna. Detta har 
lett till att författaren har känt sig som en i gruppen även om denne inte har tillfört något till 
deras arbete. Detta har vidare lett till en trygghetskänsla hos de övriga aktörerna som efter en 
viss tid inte längre såg författaren som en student utan som en kollega eller en i gruppen. 
Materialet som har samlats ifrån observationerna har kontrollerats med projekteringsledarna 
för att säkerställa att det är rätt information som ges ut så att författaren inte ger ut 
information som inte fås ge till allmänheten. I och med detta har studien kontrollerats av 
interna aktörer från NCC.   
 

2.6 Diskussion kring Bias  

Enligt Bryman & Bell (2015) kan författaren påverka resultatet beroende på vem man är. 
Anledningen till detta är för att i samband med de olika metoderna som man använder (intervju, 
observation) kan personen i fråga påverka hur de andra runt om kring en beter sig och därmed 
påverka svaret som en respondent ger i en intervju. Detta var synligt under studiens gång då 
författaren, trots att denne presenterade sig själv som student, fick en känsla av att de inte 
vågade säga som de ville eller tyckte. Detta kan ha lett till att många respondenter hållit tillbaka 
och inte sagt allt vad denne tycker vilket påverkar resultatet negativt.  
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Något annat som kan ha påverkat intervjuerna är den begränsade kunskapen hos författaren 
som formulerat frågorna. Med tanke på att frågorna formulerades utefter pilotintervjuer som 
gjordes med projekteringsledare kan resultatet från intervjun ha haft en mindre effekt på 
resultatet av studien. Hade pilotintervjuerna gjorts på någon annan på företaget, exempelvis en 
chef, hade resultatet sett lite annorlunda ut då chefsrollen ser på problemet ur en annan 
perspektiv.  
 
Att författaren har valt att inte delta i observationerna har lett till både positiva och negativa 
resultat. Det positiva kan vara att respondenterna inte känner sig påverkade av författaren, utan 
agerar som de gör. Däremot kan de ha blivit påverkade till intervjun då de har sagt en grej men 
gjort något annat vid observationen. Det negativa med observationerna är att aktörerna kan ha 
varit försiktiga med att släppa på information som kan vara av konfidentiell egenskap och inte 
sagt allt under ett möte.  
 
Enligt författaren har denna studie påverkats på ännu ett positivt sätt då detta uppdrag erhålls 
från uppdragsgivaren själv. Eftersom det är fallföretaget som vill att detta problematiseringen 
ska undersökas visar det på en stor vilja från företagets sida att samarbeta. Detta har märkts 
speciellt vid anordningen av intervjuerna där fallföretaget har varit öppna och hjälpsamma. 
Utöver detta så hade flertalet av personalen koll på denna problematisering, vilket ledde till att 
de kunde dela med sig information som var av nytta för studien. Dock kan det uppstå bias 
mellan anställda och inhyrda tjänstemän då anställa oftast har en tendens att överdriva med att 
prata bra om sitt företag medan de inhyrda konsulterna har lättare för sig att öppna upp om ett 
problem som funnits. 
 

2.7 Diskussion kring forskningsetik  

Bryman (2011) nämner fyra etiska principer som är nödvändiga att förhålla sig till. Första 
principen är samtyckeskravet, som säger att respondenterna får själva bestämma om de ska 
delta eller inte. Andra principen är informationskravet, som menar att respondenten bör innan 
intervjun äger rum informeras om syftet med studien och därmed känna sig bekväm. Vidare 
nämner Bryman (2011) en tredje princip, konfidentialitetskravet, som innebär att insamlat och 
känsligt material ska förvaras och hanteras på ett konfidentiellt sätt. Det insamlade materialet 
bör enligt den fjärde och sista principen, nyttjandekravet, inte heller spridas vidare eller 
användas i andra studier.  
 
De intervjuer som genomfördes anpassades efter de fyra etiska principer som Bryman (2011) 
nämner i sin bok. Innan intervjuerna ägde rum mailades ett urval av respondenter med 
kortfattad information kring studien och syftet med den. Därefter fick respondenterna själva 
välja om de önskade att ställa upp på intervjun. Vidare fick respondenterna även välja om de 
ville vara anonyma eller inte. 
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Det insamlade materialet, inspelningen, från intervjuerna transkriberades först och sedan 
raderades i syfte att behålla det konfidentiellt och inte riskera att materialet sprids. Detta 
material kommer således endast att användas i denna studie och riskerar inte att utnyttjas igen. 
 

2.8 Diskussion kring kvalitetkriterier  

Det finns tre kriterier för att bedöma kvaliteten av en studie, och dessa är validitet, reliabilitet 
och replikerbarhet. Den förstnämnda handlar om giltigheten av studien och är den med störst 
vikt av dessa tre kriterier. Det handlar också om att analysera om slutsatsen är relevant till 
undersökningen som har genomförts (Bryman & Bell, 2013).  
 
Då studien syfte, som har varit att analysera PS och dess process, uppnåtts till stor del anser 
författaren att validiteten på studien är relativ hög. Med hjälp av intervjuer och observationer 
har författare lyckats kartlägga PS oh dess process så att en tydlig bild kan fås. Det är ur denna 
kartläggning som stor del av slutsatserna grundar sig på. Reliabilitet även kallad tillförlitlighet 
beskriver hur långt ett visst test, procedur eller verktyg, såsom ett frågeformulär, kommer ge 
liknande resultat under olika omständigheter, förutsatt att inget annat har förändrats.  
 
I detta fall gäller det att resultatet från intervjuerna samt observationerna ska vara detsamma 
om det hade gjort på annat företag för att reliabiliteten ska vara hög. Då PS är specifikt för NCC 
blir inte reliabiliteten hög eftersom andra företag tillämpar andra projektformer och 
arbetsformer. Dock skulle samma resultat få om man intervjuade andra personer som jobbade i 
PS då uppfattningar är synkade med varandra. Exempelvis kan man se att de som har jobbat i PS 
en längre period ser för det mesta bara fördelar med PS medan de som är nya i arbetssättet 
tycker att det inte är optimalt och att det går åt för mycket tid. Dessa svar kan man förvänta sig 
av andra personer som jobbar eller jobbat i PS.  
 
Replikerbarhet, som kan kopplas till tillförlitlighet, berörs replikabiliteten hos en studie. Med 
andra ord, om studien är självupprepande. För att en studie ska vara replikerbart är det viktigt 
att alla förfaranden dokumenteras noggrant.  
 
Ur en synvinkel kan man säga att studien är replikerbar då frågorna är densamma och analysen 
av PS är densamma. Dock är det olika personer som intervjuas, med olika bakgrund. Detta leder 
till att de svar som man får skiljer sig mycket. Kort sagt är varje intervju unik i sig vilket gör det 
svårt att upprepa. Även om frågorna är i princip densamma kommer det alltid tillkomma 
följdfrågor som man inte har med i all intervjuer. Just därför blir replikerbarheten ur den 
synpunkten låg. 
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3 Teoretisk referensram  

Varför behandlas Lean i detta arbete? Anledningen till detta arbete är för att grundtanken med 

NCC PS härstammar från Lean och konceptet Big Room, som kommer att behandlas senare. 

Många moment i NCC PS tillämpar de grundprinciperna som Lean tänkandet består av. Därför är 

det viktigt att förstå vad Lean är, vad som är tanken med det och hur det ska tillämpas, 

framförallt inom byggbranschen. I detta kapitel utvärderas och diskuteras Lean. Uppkomsten av 

Lean diskuteras först för att få kunskap om den ursprungliga grunden och på vad Lean 

construction är grundad på. Kritiker och svårigheter som är nära relaterade till Lean diskuteras 

också. I kapitel 3.1.7 tas tidigare fallstudier upp.  

 

3.1 Bakgrund 

Syftet med Lean är att maximera kundvärdet genom att eliminera all typ av slöseri. Det viktiga i 
detta är att hitta de olika aktiviteter och processer som orsakar dessa slöserier. Det finns olika 
sätt att beskriva Lean filosofin. Enligt Modig and Åhlström (2011) handlar Lean mer om att 
effektivisera flödet än att effektivisera användandet av resurser. Flödeseffektivitet kan 
definieras som den totala tiden för alla värdeskapande aktiviteter i värdeflödet i förhållande till 
total genomströmningstiden. Med andra ord innebär det att flödesenhetens perspektiv 
definierar flödeseffektivitet (Modig & Åhlström, 2011). För att hantera Lean-filosofin blir det 
viktigt att fokus ligger på att genom ett enhetsflöde få produkterna att flöda oavbrutet. För att 
kunna leverera produkter och tjänster utifrån kundens behov eller företagskultur där alla strävar 
efter kontinuerliga förbättringar är det nödvändigt att tillämpa ett’’Pull’’-system. Pull-systemet 
underlättar för gruppen att uppnå en viss kvalité med mindre resurser genom att man jobbar 
med en viss uppgift endast när det är nödvändigt  
 

3.2 Lean production  

Första företaget att tänka på flödeseffektivitet var inom den japanska bilindustrin. Redan under 
1900-talet började japanska bilföretaget Toyota tänka på hur man kan flödeeffektivisera sin 
bilproduktion trots brist på material, maskiner och ekonomiska resurser. Detta kom att gynna 
Toyota mycket som hade en massproduktion av bilar som enbart fokuserade på kvantitet och 
som oftast ledde till defekter, höga lager och låg variation i produktionen. Anledningen till detta 
var för att arbete i massproduktionen gjordes oftast av ej kvalificerade eller halvkvalificerade 
arbetstagare som utgick från en speciell design. Systemflödet fortsatte fast än det fanns en 
möjlighet till att fel uppstått, eftersom dessa skulle återgärdas senare i omarbetning avdelning. 
Därför var slöseri ett stort problem på grund av bortkastade bitar, tid som gick åt onödig 
omarbetning, och ansträngningar som spenderades på icke-värdesättande uppgifter (Womack 
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et al., 1990). Detta var bara ett av många problem som kunde uppstå i massproduktionen. 
Exempel på andra problem var: brist på samordning och kommunikation mellan olika discipliner, 
kvalitetsproblem som endast uppmärksammades i slutet av produktionen, omöjliga mönster 
eller designändringar som krävde omarbetning. Med dessa problem i företaget ville Toyota hitta 
ett nytt sätt att genomföra produktionen på. Då implementerade man Toyota Production 
System (TPS) som är ett system som erbjuder en optimal metod för att leverera värde från 
leverantör till konsument (Womack et al., 1990).  
 
Det detta system gjorde som visade sig vara effektivt massproduktionssystemet var att den 
fokuserade på vissa huvudmål: Behålla effektivitet, att genom kontinuerliga förbättringar uppnå 
bättre kvalitet samt skapa ett systemflöde och värde för konsumenten. Även avfallshantering 
var en huvudfokus i TPS. Systemet hanterade all typ av defektet omedelbar utan att låta den 
defekta produkten gå över till nästa fas i produktionen. Detta minskar behovet av omarbetning i 
nästa steg. Allteftersom blev det lättare att upptäcka defekter i tidiga skeden i systemet, vilket 
ledde till att systemet förbättrades på sätt att möjligheter till defekter som uppstod blev mindre 
med tiden (Womack et al., 1990).  
 
Med TPS i bilden fanns det nu två distinkta former av produktionen, massproduktion och Lean 
produktion. Fokus i massproduktion låg på hastighet och effektivitet för att producera ett stort 
antal produkter medan Lean fokuserar på att producera en unik produkt uppfyller kundens 
specifika krav utan behov av lager och minimala slöseri.  
 
Koskela et al., (2002) definierar Lean-produktion som: ’’Ett sätt att utforma produktionssystem 
för att minimera avfall av material, tid och ansträngning för att generera maximalt värde’’.  
 

3.3 Lean-principer 
Med tanke på att framgången för Lean konceptet var tydlig inom tillverkningsindustrin (Howell, 
1999) började olika forskare undersöka och definiera de olika principerna som låg till grund för 
konceptet, så att den ska gå att tillämpa i andra områden.  
 
Koskela (1992) sammanfattade grundprinciperna för Lean till dessa 11 principerna nedan:  

 Begränsning av icke-värdesättande aktiviteter  

 Leverans uppnås enligt kundens krav  

 Minskad variabilitet  

 Minskade cykeltider  

 Förenkla eventuella komplexa bitar men ändå behålla kvalitet  

 Flexibilitet i leveranser  

 Transparent process  

 Behålla kontroll genom hela processen  

 Fortsatt förbättring i processen  

 Balansflödesförbättring med omvandlingsförbättring  

 Riktmärke (eng. benchmark)  
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Dessa principer sammanfattades sedan i en studie av Aziz & Hafez (2013) till en mindre lista än 
Koskela (1992). Syftet mede denna lista var att fånga de grundläggande frågorna i Lean. 
 
De fem grundläggande principer för Lean enligt Aziz & Hafez (2013) är: 
 

 Specificerad värde (Specify value): Detta går ut på att förstå klientens krav tydligt och att 
säkerställa att specifikationerna är väl illustrerade. Eftersom kunden definierar behoven, 
levereras värdet till kunden förs när detta behov är uppfyllt. 

 Värdeflöde (Value stream): Detta innebär att olika uppgifter bryts ner, materialet bryts 
ner till lägsta nivå. Genom detta kan detaljerna i processen synas och värdet på varje 
liten detalj kan bestämmas. Detta är viktigt eftersom alla icke-värdeskapande uppgifter 
kan tas bort eftersom de inte bidrar till värdeflödet.  

 Flöde (Flow): Detta omfattar resursförflyttning av både material och människa. Dessa 
resurser flyttas på ett sätt att de är tillgängliga vid behov.  

 Dra (Pull): Det finns inget behov av att ha lager i systemet. Materialen är endast 
tillgängliga vid behov och i den mängd och specifikation som behövs. När en särskild 
resurs i systemet behövs skickas en signal till leverantören för att leverera den 
nödvändiga resursen.  

 Perfektion (Perfection): Kontinuerliga förbättringar för att få systemet att bli bättre. Att 
ha perfektion som målsättning leder till att produktionssystemet fortsätter att utvidgas 
och uppnå resultat som man till och med tidigare trodde var omöjligt. 
 

3.4 Tillämpning av Lean i byggbranschen  

Lean blev snabbt ett verktyg som många branscher kunde utnyttja. Sjukvården, 
ledarskapsförvaltningen och byggbranschen är bara några branscher som utnyttjar Lean eller 
delar av Lean. För att kunna tillämpa Lean inom byggbranschen reviderades principerna. Inom 
byggbranschen heter den Lean Construction. Idén med Lean Construction uppstod på grund av 
den framgång som uppnåddes inom tillverkningsindustrin och därmed bildades de principersom 
sedan tillämpas inom byggbranschen (Koskela et al., 2002). Då byggbranschen skiljde sig mycket 
från tillverkningsindustrin kunde inte Lean konceptet implementeras hur som helst. Inom 
tillverkningsindustrin utnyttjas massproduktion medan i byggbranschen är varje projekt ett 
självständigt och unikt projekt, med olika grupper i varje projekt som arbetar med att slutföra 
en viss produkt samt att nivån på osäkerhet är hög i början av projektet. I de fall målen inte 
uppfylls, kan projektet omarbetas under produktionsskedet, medan inom tillverkningsindustrin 
kan arbetet tas bort. 
 
Genom en fördjupad studie av Lean-principerna undersökte Fernandez (2003) hur Lean kunde 
anpassas till byggindustrins specifika karaktär. Trotts att det fanns likheter mellan 
tillverkningsindustrin och byggindustrin var skillnaderna stora. Några produkter som användes i 
tillverkningsindustrin användes även inom byggindustrin samt att det fanns en likhet i de två 
processerna. På grund av dessa likheter kunde man lägga fundament för att tillämpa 
Leanprinciper i byggbranschen (Fernandez, 2003). Byggindustrin omfattar projekt som vanligen 
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utförs på plats baserat på kontraktsförhållande till skillnad från tillverkning (Brockmann & 
Birkholz, 2006) Användningen av Lean-tänkande inom byggindustrin leder till en ökad 
kundnöjdhet som härrör från det faktum att i Lean fokuserar på att förbättra värdet och 
effektiviteten i verksamheten (Latham, 1994). Eriksson (2010) uttrycker sex kärnelement i Lean 
construction genom att granska omfattande litteratur. De nämnda elementen är: 
 

 Slöseriminskning 

 Processfokus i produktionsplanering och kontroll 

 Kundfokus  

 Kontinuerliga förbättringar  

 Samarbetsrelationer  

 Systemperspektiv 
 
Olika studier om tidsavbrott i byggprojekt har gjorts som tyder på att Lean kan mycket väll 
effektivisera de olika processerna i ett byggprojekt. En studie från Ashworth (2006) visar att 
Lean Construction syftar till att avlägsna alla aktiviteter/processer som inte tillför värden i 
systemet. Man försöker göra det som krävs för att ta bort allt tidsslöseri i processen, speciellt 
om det är brist på tid. Det som anses som tidslöseri är aktiviteter som inte tillsätter värde till 
slutkunden. För att ett byggföretag ska uppnå kostnadsminskningar utan att påverka kvaliteten, 
måste ett sådant företag överväga olika sätt att minska den tid som spenderas på plats. De olika 
källorna där tidsförlusterna uppstår är enligt Kalsaas (2010): 
 

 Överproduktion; När det produceras mer än det krävs.  

 Väntan; När arbetet stannar upp, eftersom den nödvändiga resursen inte är tillgänglig 
för tillfället.  

 Defekter: Leder till att det krävs omarbetning.  

 Olämplig bearbetning; Användning av otillräckliga tekniker eller brist på klarhet.  

 Överdriven transport  

 Onödig rörelse; Till exempel, placering av material långt ifrån där de äntligen kommer att 
tillämpas.  

 Onödig inventering; Detta upptar utrymme som kommer att behövas hanteras och 

därmed tar längre tid. 
 
Eliminering av aktiviteter med sådant slöseri bör ske redan i den tidiga fasen av projektet och 
fortsätta genom hela byggandet till överlämnandet av projektet. (Ashworth 2006) Han menar 
att arbeten ska utföras rätt första gången det utförs, eftersom tiden som används för att 
omarbeta defekter inte syftar till att öka lönsamheten utan snarare leder till en ökning av 
kostnaderna. (Ashworth 2006) Lean-principerna är applicerade på en sådan sätt i byggindustrin 
att olika uppdrag tilldelas de nödvändiga resurserna vilket leder till utnyttjande av resurser och 
tillgångar i rätt mängd.  
 
En annan princip i Lean betonar på produktionssystemets flöde av arbetets utveckling på 
marken för att säkerställa kontroll och kontinuerlig förbättring av processen (Sacks et al., 2010). 
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Olika tekniker har tillämpats på detta, till exempel för att säkerställa förenkling av systemen, 
med parallell bearbetning där mer än en uppgift kan utföras samtidigt och användningen av 
tillförlitlig teknik. Dessa metoder för Lean Construction som kan användas för att tillämpa Lean-
tänkandet på konstruktion är flera stycken. Dock har författare valt att inte gå in varje metod i 
detalj.  
 
Inom byggbranschen har ovan nämnda källor för tidsförluster sina rötter i projekteringsfasen. 
Anledningen till detta är att det är i projekteringsfasen som det kalkylerade projektet hamnar på 
ritningar. För att dessa förlustar ska minimeras bör projekteringen gå så smidigt och felfritt som 
möjligt för att det i senare skede av byggprocessen inte ska uppkomma några oklarheter. Ett 
sätt att utföra projekteringsfasen med målet att jobba så effektivt, smidigt och felfritt som 
möjligt är genom tillämpning av samlokalisering. Inom Lean världen brukar det pratas om Obeya 
eller Big Room, som är två olika namn på ett och samma koncept, nämligen samlokalisering av 
alla inblandade aktörer. Då NCC har använt sig av Big Room i sin beskrivning av PS kommer 
författaren att använda det namnet i fortsättningen. (Obeya är ett japanskt ord som betyder 
Stora rummet, engelskans’’the Big Room’’) 
 

3.5 Big Room Som en integrerande mekanism  

Många aktörer inom ATK-industrin (Arkitektur, teknik och konstruktion) har fått upp intresset 
för Big Room då det är ett omdiskuterat ämne. Trots detta är Big Room inte ett etablerat 
koncept inom byggbranschen, och forskare har därför använt olika definitioner av Big Room 
(Alhava et al., 2015). Generellt används Big Room-konceptet för att underlätta utvecklingen av 
processer och teknik i olika samverkansformer (Dave et al., 2015). De tidigaste och de mest 
kända byggprojekten som har utnyttjat Big Room-konceptet är amerikanska IPD-projekt, såsom 
Sutter Medical Center Sacramento (2003-2011) och Cathedral Hill Hospital (2007-2015) projekt 
där hela projektutvecklingsgruppen var helt samlokaliserat för att arbeta intensivt tillsammans 
(Ghassemi & Becerik-Gerber 2011). Det är dock sällan möjligt att projektpersonalen är alla 
närvarande. 
 
I stora drag kan man säga att Big Room är ett fysiskt, samarbetande arbetsutrymme där 
projektdeltagare från olika discipliner samlas för att designa och arbeta tillsammans på samma 
objekt under byggprojektet. Vissa definitioner i litteraturen har inriktats på den praktiska 
implementeringen av Big Room när det gäller fysisk layout, deltagare och teknik, medan andra 
har betonat immateriella element, som samverkande metoder, kommunikation och samarbete. 
Den definition som Fundli och Drevland (2014) använde i sin forskning representerar till 
exempel Big Room som ett stort rum där skrivborden sätts i form av hästsko runt en eller flera 
SMART-brädor. Lean Construction Institute (2015) förklarar att Big Room-konceptet är mer än 
att bara samla människor till en flexibel och praktisk arbetsmiljö. Meningen är mer djupgående, 
eftersom den gör det möjligt för människor att agera och arbeta på ett samverkande sätt. Då 
man i samverkansformer tillämpar tidig integration av nyckelaktörer för att eliminera avfall, 
t.ex. när det gäller schemaläggning av tidtabell, sänker arbetsflödet i Big Room-miljön hinder för 
att arbeta med senaste informationen och mer samtidigt, vilket sänker tidsavfallet ytterligare 
(Khanzode & Senescu 2012).  
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Huvudsyftet med aktiviteterna i samband med Big Room-konceptet är således att förbättra 
samarbetet mellan projektpartierna (Cohen 2010, Khanzode & Senescu 2012) genom ökad 
interaktion och kommunikation (Ghassemi & Becerik-Gerber 2011; Muthumanickam 2012; 
Fundli & Drevland 2014; LCI 2015). I flera studier presenteras Big Room för att stödja 
användningen av Building Information Modeling (BIM) och Integrated Contemporary 
Engineering (ICE) metoder (Khanzode 2008; Fundli & Drevland 2014; Alhava et al. 2015) 
Dessutom tar till exempel, Dave et al. (2015) upp rollen av Lean Management ideologi i Big 
Room. Raisbeck et al. (2010) kom fram till att arbeta tillsammans i en storrumsmiljö förändrar 
deltagarnas förhandlingsbeteende till mer samarbetsform. Förutom förbättrad integration och 
samarbete ska andra väsentliga mål för samlokalisering förhindra beslutsfördröjningar 
(Khanzode m fl, 2008, Tsao & Beikmann 2012), minska antalet fel i design och konstruktion 
(Muthumanickam 2012, Cohen 2010), och påskynda processer (Alhava et al., 2015). Vissa 
forskare påstår att Big Room förbättrar förtroendet bland intressenterna (Raisbeck et al., 2010). 
Enligt Cohen (2010) utvecklas ett naturligt förtroendeförhållande inom arbetet i en gemensam 
Big Room-miljö.  
 
Karaktären hos det enskilda Big Room är starkt beroende av projektets typ och enskilda 
projektfaser (LCI 2015). I stora projekt kan Big Room-miljön vara ett mycket stort utrymme där 
tiotals eller hundratals projektmedlemmar från olika organisationer arbetar heltid. Faktum är 
emellertid att i många fall kan endast få företag tilldela resurser till heltidsarbete i Big Room, 
eftersom anställda oftast arbetar med många andra projekt samtidigt (Dave et al., 2015). Därför 
innebär arbeten i en fysisk storrumsmiljö ofta organiserade möten och workshops som noggrant 
planeras enligt agendorna när det gäller deltagare, längd och innehåll (Khanzode & Senescu 
2012, Chachere 2009). 
 

3.5.1 Samlokaliserade projektgrupper 

Big Room-konceptet innehåller många liknande samarbetsmetoder och element som används 
inom rymd-, bil- och programvaruindustrin, liksom i ny produktutveckling. Dessa metoder 
kommer från NASAs Team X och Toyotas projektledningsteam och samlokaliserade projektteam 
i allmänhet. 
 
Raisbeck et al. (2010) indikerar i sin studie att designmetoderna som används i Big Room har 
flera liknande element som de nuvarande teknikmetoderna som används i NASAs (National 
Aeronautics and Space Administration) utvecklingsteam Team X. År 1995 skapade Jet Propulsion 
Laboratory (JPL) av NASA, ett tvärfunktionellt tvärvetenskapligt Team X för snabba design, 
analys och utvärdering av missionskonceptdesigner. Mark (2002) drog slutsatsen att 
effektiviteten hos Team X i det som är känt som War Room, där ingenjörer hade samlats i ett 
speciellt rum där visuella element och delad kunskap var nödvändiga. Informationsdelning 
kontrollerades av gruppledaren, vars uppgifter innehöll att experter från olika discipliner 
levererade nödvändig information omedelbart när begäran om information uppstod. Övriga 
uppgifter som gruppledaren hade var att motivera de andra designarna, hålla dem medvetna 
om schema och markera fel som diskuteras tillsammans. Förutom effektivt informationsutbyte 
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och kommunikation har samlokalisering gett insyn i designprocessen. Samlokaliseringen gör det 
möjligt för disciplinerna att observera varandras arbete, fråga hjälp eller föra ett resonemang 
från kollegor och diskutera hur enskilda beslut som påverkar andras arbete. Mark (2002) 
påminner också om att designmetoden för Team X är ett rationellt utförande för ett projekt 
med ett högt antal beroenden mellan uppgifter och där relationerna mellan aktörerna är 
dynamiska. Som Mark (2002) studerade, i NASAs War Room, levereras information omedelbart 
när begäran om information uppstår. Khanzode och Senescu (2012) presenterade att en 
liknande effekt äger rum i Big Room-miljö i byggbranschen. 
 
Även Toyotas projektledningskontorkoncept Obeya här många likheter med Big Room-
konceptet. Namnet Big Room refererar direkt till Obeya, vilket betyder "stort rum" på engelska. 
Obeya uppfanns i Toyotas produktutveckling för att samla specialister för att utveckla en ny 
bilmodell, Toyota Prius på 90-talet (t.ex. Alhava et al. 2015) Projektledaren som valdes för Prius 
utvecklingsprojekt, Uchiyamada kompenserade sin egen erfarenhet av 
utvecklingsprojektledning genom att samla ledare från olika tekniska områden. I regelbundna 
möten diskuterade projektledare och gruppledare om uppkomna problem, kom på nya 
lösningar och fattade gemensamma beslut. Lagledare agerade som informationslöpare mellan 
ledning och designgrupp. Obeyas fysiska läge flyttades inom utvecklingsprojektet från att 
designa till prototyptillverkning. Det har visat sig att Obeya har varit en avgörande faktor för att 
minska på tiden i Toyota produktion. (Morgan & Likes 2006) 
 

3.5.2 Samlokaliserade och virtuella projektgrupper  

Samlokaliserade projektgrupper har en lång historia inom områdena Ny produktutveckling (New 
Product Development, NPD) och agilt mjukvaruutveckling. Till skillnad från byggbranschen idag 
har stora grupper i båda fälten i allmänhet flyttats från samlokaliserade FoU-grupper till virtuella 
eller globala grupper. I dessa områden har geografiskt utspridda projektgrupper blivit stora 
problem, till exempel relaterat till icke-överlappade arbetstider och kulturella skillnader.  
 
Forskare har tagit upp att samlokaliserade projektgrupper har stora fördelar, men också bevisat 
att modern teknik möjliggör att arbeta i virtuella miljöer och att fysisk interaktion inte är ett 
krav för framgång. Rafii (1995) och Teasley et al. (2000) visade bland annat att samlokalisering 
uppmuntrar informell kommunikation, främjar en anda av lagarbete och sociala normer, 
påskyndar problemlösningsprocesser och främjar lärande. Samlokalisering minskar också 
ledtiden betydligt, eftersom antalet produktändringar (design iterationer) är lägre jämfört med 
icke samlokaliserade grupper. Samlokalisering innebär dock alltid extra kostnader. Baiden et al 
(2006) och Van den Bulte och Moenaert (1998) studerade ett projekts effektivitet och kom fram 
till att projektets effektivitet i allmänhet förbättras genom samlokalisering, eftersom 
traditionella hinder tas bort mellan designers från olika discipliner. Dessa hinder kan vara att 
man får svar på en fråga för sent eller att missförstånd mellan olika discipliner kan tas upp med 
de som blivit påverkade. Dessutom har skickliga personer och befintlig kunskap bland det 
samlokaliserade projektgruppen positiva effekter på projektresultatet (Baiden 2006, Teasley et 
al., 2000). 
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3.5.3 Big Room relaterad till samlokaliserade projektgrupper 

Konceptet Big Room som presenteras i litteraturen tillämpar flera egenskaper från 
samlokaliseringsmetoder som presenteras i detta kapitel (se figuren nedan). Naturligtvis 
framhäver samlokalisering som en integrationsstrategi några gemensamma funktioner, men 
vissa attribut skiljer NASA: s war room, Toyotas Obeya och samlokaliserade projektgrupper (NPD 
och Agile-mjukvaruutveckling) från varandra. När det gäller Big Room använder man egenskaper 
från varje samlokaliseringsmodell. I synnerhet förenkling som beskrivits relaterade till arbetet i 
NASAs war room, rollerna av lagledare i Obeya och existensen av skickliga personer och 
kunskaper betonas i konceptet Big Room inom byggbranschen. 
 

 
Bild 4: Figuren visar hur Big Room konceptet har tillämpat olika delar av andra metoder 
 

3.5.4 Big Room relaterad till samlokaliserade projektgrupper 

Grunden till Big Room konceptet består av tre olika pelare: Folket, Utrymme och Teknologi. 
Dessa grundpelare är ett krav för att ett lyckat Big Room ska kunna äga rum. I detta delkapitel 
analyseras dessa delar för att få en förståelse om hur dessa påverkar Big Room.  
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Bild 5: Grunden av Big Room konceptet består av folket, utrymme och teknologi. 
 
Eftersom Big Room är ett unikt tillfälle för deltagare i ett projekt att samarbeta tillsammans 
krävs det att deltagarna är villiga till samarbete. Med andra ord måste rätt personer vara på 
plats för att Big Room ska resultera i ett effektivt och integrerat samarbete. Anledningen till 
detta är för att man hela tiden ska stötta och hjälpa varandra med att lösa problem som 
uppstår. Chachere (2009) menar att eftersom aktiviteterna i Big Room måste vara väl planerat 
för att vara värdeskapande för kunden, kan inte vem som helst delta i Big Room. Utöver detta 
bör deltagarna som är med i Big Room ha befogenheten att fatta viktiga beslut relaterade till 
det projekt som de jobbar på. (Raisbeck et al. 2010)  
 
De projektdeltagare som med största sannolikhet deltar i Big Room-sessioner är kunden, 
slutanvändaren, ingenjörer från olika discipliner, entreprenörer, arkitekter, konsulter och 
underleverantörer (Khanzode 2008, Cohen 2010). I det optimala fallet har 
organisationsgränserna mellan deltagarna tagits bort eller minimerats (Cohen 2010), vilket 
minskar hierarkin och förbättrar projektorganisationens förmåga att integrera framgångsrikt. 
Khanzode och Senescu (2012) undersökte informationsflöden mellan projektpersonal i 
amerikanskt sjukhusprojekt och kom fram till att information som tillhandahålls av arkitekter, 
ingenjörer från olika discipliner och entreprenörer används mest av andra aktörer, och 
entreprenörer är mest troliga att läsa dokument skrivna av andra deltagare.  
 
När det kommer till att välja antal gruppmedlemmar måste man vara försiktig så att man inte 
väljer onödigt många medlemmar. (Tsao och Beikmann, 2012) Ju flera medlemmar man har i 
gruppen desto svårare blir det för de att interagera med varandra. Därför bör man hålla sig 
inom en viss intervall. Denna intervall är enligt Nonaka (1994) mellan 10 och 30 medlemmar. 
 
Den andra grundpelaren för ett lyckat Big Room är utrymmet eller platsen den hålls i. Utrymme 
kan vara i form lokaler och kan variera i storlek beroende på hur stor ett projekt är. Ju större ett 
projekt är desto större kommer Big Room vara. Generellt bör platsen vara en öppen miljö utan 
stängda kontor där man kan ha gemensamma möten. Enligt Alhava et al. (2015) bör Big Room 
vara ett flexibelt arbetsutrymme som möjliggör layoutändringar. Flexibilitet ökar 
arbetseffektiviteten eftersom människor kan välja och konstruera det lämpligaste 
arbetsutrymmet för varje uppgift. Mark (2002) noterade att personliga skillnader mellan 
människor påverkar människors koncentrationsförmåga. Vissa människor kan inte koncentrera 
sig i bullriga och pressande arbetsmiljöer, t.ex. i war rooms, när andra arbetar effektivt i sådana 
miljöer. Därför kan olika arbetsmiljöer vara nyttigt för individer om det finns utrymmen för 
enskilt och tyst arbete också.  
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Enligt vetenskapliga forskningar som har gjorts påverkar olika layouter kommunikationen 
mycket. En flexibel layout främjar öga-mot-öga kommunikation mer än den mobila arbetsytans 
layout (Boutellier et al., 2008). De flexibla områdena möjliggör fler personer att delta i 
diskussioner och informella kommunikationer sker oftare. Det ökar arbetseffektiviteten, såsom 
beslutsfattande och tolkning av resultat (Boutellier et al. 2008). Flexibla kontor är ursprungligen 
utvecklat för att spara rumsliga kostnader, främja ny arbetskultur och öka produktivitet och 
kreativitet genom ökad kommunikation och kunskapsöverföring mellan anställda (Lahtinen et 
al., 2016). 
 

Det sista handlar om teknologin. Förutom den gamla traditionella konferenstekniken använder 
man sig idag inom byggbranschen av olika kommunikations- och projekteringsprogramvara, 
inklusive 3D-modellering. När det gäller projektledning, används olika program som underlättar 
samordning och förvaltningsaktiviteter. Khanzode och Senescu (2012) föreslog att 
teknikinfrastrukturen måste byggas för att stödja samarbetande i Big Room. Användningen av 
BIM och Lean Construction-verktyg har undersökts för att stödja Big Room-miljön som 
huvudkomponenter (Dave et al., 2015). Följaktligen är den allmänna tekniken, så som 
höghastighetsinternet, konferensteknik och nödvändig programvara för projektring, 
kontorsarbete och datahantering till exempel plattformar för framgångsrikt samarbete i Big 
Room 
 

3.5.5 Aktiviteter relaterade till Big Room konceptet 

I det föregående kapitlet beskrevs grunden som skapar en bas för aktiviteterna som genomförs i 
Big Room. I det här kapitlet presenteras olika processer och metoder som anses vara viktiga i 
form av samordning och samarbete för att leda Big Room. Forskare har funnit att 
samlokaliserade projektgrupper inte börjar samarbeta, om någon inte vägleder de. Effektivt 
arbete i Big Room-miljö kräver således olika processer och metoder som underlättar 
samordning och samarbete. Figuren nedan illustrerar aktiviteter som anses vara en viktig del av 
Big Room-konceptet. 
 

 
Bild 6: Dessa aktiviteter är nyckelaktiviteter inom Big Room. 
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Den viktigaste resursen i en organisation är kunskap, därför är kunskapshantering viktig. Med 
tanke på att varje byggprojekt är unikt krävs en stor mängd kunskap under projektet för att 
uppnå projektmål (Dave & Koskela 20). Det finns vanligtvis två typer av kunskaper i 
organisationer, explicit och underförstådd (eng. tacit) kunskap (Nonaka & Konno 1998) som är 
en allmänt erkänd uppdelning av kunskap i litteraturen. Explicit kunskap innebär kunskap som 
dokumenteras och rapporteras och är tillgänglig för projektdeltagare. Tacit kunskap är 
erfarenhetsbaserad kunskap som individerna och deras erfarenhet. (Nonaka & Konno 1998) I 
byggbranschen har tacit kunskap en stor betydelse, eftersom kunskapen huvudsakligen lagras i 
en persons sinnen och kunskap överförs huvudsakligen genom social interaktion (Kazi & 
Koivuniemi 2006). Utvecklingen av ICT under de senaste decennierna har gjort det möjligt för 
organisationer att använda informationssystem för att överföra samverkande kunskaper till 
interna och externa intressenter (Dave & Koskela 2009). Kunskap som normalt delas i extranät 
och intranät är dock huvudsakligen explicit. 
 
Ledningen av Big Room har studerats liten i litteraturen. Tidigare forskare illustrerar dock att 
arbetet i Big Room-miljön kräver stor planering med rutiner och regler. Enligt t.ex. mar(2015) är 
oförberedda möten i Big Room inte värdeskapande processer. Det betyder inte att genom att 
koppla samman personer som har kunskap och information arbetar människor automatiskt på 
ett produktivt sätt. Att arbeta i storrumsmiljö kräver särskilda ledningsaktiviteter som 
underlättar samarbete.  
 
Underlättande av samarbete undersöktes redan 1995 av Rafii (1995), som framhöll att vikten av 
att underlätta för beteendenormer och ledande processer observeras eftersom det inte är 
uppenbart att samlokalisering av människor innebär en direkt högre nivå av kommunikation och 
integration mellan projektpartier. Tsao och Beikmann (2012) introducerade principerna för 
mötesunderlättande som betonar närvaron av rätt personer vid rätt tillfälle och endast närvaro 
av experter för de diskussioner där deras kompetens behövs. Undersökningen påpekade många 
viktiga verktyg och tekniker som underlättar ledning av samordningsmöten, som kan köras 
parallellt med Big Room-sessioner. Flera Lean-verktyg som A3, Gemba-promenader, 
visualisering, set-baserad design, Last Planner System och målvärdesprojektering nämndes i den 
studien (Tsao & Beikmann, 2012) 
 
Studier har visat att samverkan samarbete och Lean construction har liknande principer: 
kundfokus, kultur och människor, bortskaffande av slöseri av all form och kontinuerliga 
förbättringar är viktiga områden i båda ideologierna (Ansah et al., 2016). Enligt forskare främjar 
användningen av Lean verktyg värdemöjligheter och minskning av resursslöseri i byggprojekt 
(Ballard et al., 2002). Således används många Lean verktyg och metoder som utvecklats i 
produktionsindustrin allmänt i samverkande projekt. En forskning utförd av Ansah et al. (2016) 
identifierade 40 lämpliga Lean managament verktyg för byggprojektledning, som kan användas 
för att styra ledningen av projektering och byggverksamhet i Big Room-miljön. Tabell 4 nedan 
presenterar centrala Lean verktyg och tekniker som nämns i litteraturen relaterad till Big 
Roomaktiviteter (Dave et al., 2015). 
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Target Value Design  
En metod att strukturera och hantera alla faser av projektet med 
målet att leverera värde till kunder. (Ballard 2012) 

Choosing by 
advantage  

Ett system för beslutsfattande som bygger på jämförelse av skillnader 
och egenskaper mellan fördelar (LCI 2015). CBA säkerställer 
tydlighet och öppenhet med fördelar i beslutsprocessen (Parrish & 
Tommelein 2009). 

Last Planner System 
Det samarbetsbaserade, engagemangsbaserade planeringssystemet 
som integrerar bör-kan-kommer-gjorde planering (Pull planing, 
redovisning, framåtriktad planering) med begränsningsanalys, 
veckovis arbetsplanering baserad på pålitliga löften och lärande 
baserat på analys av PPC (plan percent complete) och orsaker till 
varians. (Koskela & Koskenvesa 2003) 

Standardisering inom 
Konstruktion 

Standardiserande processer och produkter (t ex material) genom att 
definiera systematiska metoder för att utföra saker. Standardisering 
hjälper till att mäta kvalitet, förbättra effektivitet och förutsägbarhet 
och förkorta ledtid. (Aapaoja & Haapasalo 2014) 

Visuell ledning 
Ett allmänt koncept för användningen av olika visuella verktyg och 
metoder. Syftet med VM är att skapa "lätt att se och förstå" -miljön. 
(Tezel et al., 2010) 

Tabell 4: Centrala Lean verktyg och tekniker kopplad till Big Room 
 
Virtualisering är enligt Oxford ordbok "omvandling av något till en datorgenererad simulering 
av verkligheten". Dagens teknik möjliggör helt virtuell verksamhet, och globala projektgrupper 
är vanligtvis i flera branscher. Virtualiseringen av Big Room-aktiviteter föreslås i litteratur, t.ex. 
av Dave et al. (2015). Således innebär virtuellt Big Room att fysiska Big Room-aktiviteter 
utnyttjas genom teknik. Dave et al. (2015) tog upp konceptet Virtual Big Room, ViBR, som 
"kombinerar produkt- och processmodellteknik tillsammans med kommunikations- och sociala 
nätverksverktyg, som tillsammans utgör en plattform som underlättar samarbetet mellan 
försörjningskedjan under hela projektets livscykel". Således möjliggör virtuell Big Room-miljö 
kommunikation, kunskapsdelning och generation och samtidig utformning bland geografiskt 
spridda projektintressenter. Informations- och kommunikationsteknik möjliggör exempelvis 
virtuell kommunikation med hjälp av ljud- och videokonferenser, och användningen av BIM 
hjälper konstruktörer att genomföra samverkande teknik. ViBR-konceptet tar efter det fysiska 
Big Room, som överförs till World Wide Web-plattformen och deltagarna går med i Big 
Roommiljön via internetanslutning. Det föreslås emellertid av andra författare att den virtuella 
Big Room-miljön används parallellt med det fysiska rummet och personer som kan delta i det 
fysiska rummet är kopplade till andra i virtuell miljö. (Dave et al., 2015) 
 

3.5.6 Sammanfattning av Big Room konceptet  

I de tidigare kapitlen har de olika delarna av Big Room beskrivits. Sammanfattningsvis kan sägas 
att Big Room består av två större pelare, Grunden och Aktiviteter. Grunden utgörs av 3 
”mindre” pelare som är nödvändiga för att få igenom Big Room, och dessa är: Folket (de som 
deltar), Utrymme (lokalen som Big Room ska hållas i) och Teknologi (de tekniska materialen som 
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används). Det måste alltså finnas rätt typ av dessa tre grunderna för att få igenom ett lyckat Big 
Room. 
 
När det kommer till Aktiviteter finns det många Lean metoder som kan användas till olika 
byggprojekt men endast ett fåtal av dem har blivit relaterade till Big Room i litteraturer. Dessa 
metoder finns i tabell 4 där varje metod har sitt eget syfte och som bör utföras.  
 

Bild 7: Denna figur visar Big Room och dess delar. 
 
Att utföra ett projekt i Big Room konceptet skiljer sig mycket från att utföra ett projekt med det 
gamla traditionella sättet. Som tidigare nämn träffas alla en gång per två veckor eller oftare när 
man jobbar i Big Room och man tillbringar en hel dag i ett och samma lokal som alla andra 
aktörer för att tillsammans lösa uppgifter som har med projekten att göra. Dyker det upp frågor 
och funderingar kan de besvaras på en gång utan att behöva vänta på svar från mejl eller 
telefon, ledtiden blir således kortare.  
 
Det traditionella sättet att leda ett projekt skiljer sig mycket. Till skillnad från Big Room träffas 
man en gång per vecka i en halv dag där projekteringsledaren går igenom ett protokoll som alla 
har fått. Det som tas upp där är de punkter som är av högsta prioritet. Detta innebär att det kan 
hända att allt inte löses då tiden inte räcker till. Oftast skjuts, de punkter som är kvar, upp till 
nästa möte. Det man gör med andra ord är att kontrollera statuset på projektet och på alla 
aktörers handlingar som ska lämnas in. Visserligen tar detta mindre tid utav de inblandade 
aktörerna då de endast träffas en halvdag i vecka, dock blir objektet mycket mindre bearbetat 
än ett projekt som genomförs i Big Room. Ju mindre bearbetat ett projekt är, desto större chans 
är det att det blir mer fel i ritningarna och därmed mer fel ute i produktionen. Dessa typer av fel 
kan komma att bli kostsamma för projektet, speciellt om de upptäcks ute i produktionen, där 
man redan har börjat med byggande av projektet. 
 

3.5.7 Fallstudier av Lean Construction 

Det är viktigt att få resultat från en praktisk synpunkt av hur Lean i byggandet fungerar. Det är 
svårt att hitta omfattande empiriska studier om lean i byggprojekt och det är också svårt att 
veta om resultaten har fåtts av lean eller om det finns något annat som påverkar resultatet. I 
det här kapitlet presenteras emellertid artiklar och studier om hur lean fungerar i byggandet.  
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Salem et al. (2006) studerade och utvärderade ett byggprojekt när de implementerade lean 
tekniker inom byggprocessen. De teknikerna som forskargruppen använde i byggprojektet var 
Last Planner, ökad visualisering, huddle-möten, förstudier, fem S-s och felsäkring för kvalitet. 
Ingen av dessa verktyg beskrivs inte i denna avhandling, men syftet med dessa är likartade eller 
nära relaterade till grundprinciperna av Lean. Byggprojektet var ett parkeringshus i Ohio och 
genomförandet övervakades under 6 månad av byggprocessen. Teknikerna genomfördes och 
utvärderades oberoende. 
 
De verktyg som implementerades i projektet som studerades av Salem et al. (2006), 
integrerades på ett framgångsrikt sätt och som gav konkreta förbättringar. Projektet lyckade 
framställas under budget och tre veckor före tidsplanen. Underleverantörer var mer nöjda än 
vanligtvis hos huvudentreprenören. Den ökade prestandan var associerad av planerare till 
genomförandet av leantekniker och fortsatte användningen av de tekniker som efterfrågades. 
Den kontinuerliga inlärningsprocessen erhölls på ett bra sätt. 
 
En annan studie som genomfördes av Locatelli et al., (2013) syftar till att presentera en översikt 
över Lean Construction (LC) och hur denna byggfilosofi tar itu med försenade projekt och 
projekt som överstiger budgeten. Den empiriska forskningen bygger på data från litteraturen, 7 
nya fallstudier byggda med primära data, 12 fallstudier om CLIP-projekt (Construction Lean 
Improvement Program), 4 halvstrukturerade intervjuer med företag som antar LC och flera 
intervjuer (ansikte mot ansikte och via email) med LC-experter. Resultaten visar att LC kan 
uppnå förvånansvärda resultat som fokuserar på att minska slöseri som orsakas av 
oförutsägbart arbetsflöde, och uppmärksamma hur varje enskild aktivitet påverkar nästa och 
undvika omarbetning som inte anses vara värdeskapande aktivitet. (Locatelli et al., 2013) 
Studien resulterar i 3 olika punkter: (1) en suddig kognitiv karta över LC som visar hur de olika 
elementen är länkade till varandra; (2) vägledning för implementering av LC; (3) en syntes av 
styrkorna och svagheterna i LC-sammanslagning av litteraturgranskning med fallstudieanalys. De 
slutsaser som togs av författarna var att de vanligaste fördelarna med LC är en kortare 
leveranstid och en högre grad av projektgenomförande, eftersom:  
 

 Arbetskraftens produktivitet ökar  

 Det finns bättre samordning och kommunikation med leverantörer.  

 Det finns en minimering av omarbetande efter de lilla principerna "Gör rätt från början";  

 Det finns en minimering av inga värdesatta aktiviteter som fokuserar på det verkliga 
kundbehovet. 

 
Ballard et al. (2007) genomförde en undersökning där det primära syftet var att förstå 
framgångsfaktorer vid tillämpning av Lean på projektnivå och att försöka få ner den förståelsen 
på papper som en process som man ska kunna använda sig av. I studien undersöktes flera 
byggprojekt där Lean hade implementerats. Exempel på projekt var Terminal 5, Heathrow 
flygplats, Malling (förberett betongfabrikat) och Channel Tunnel Rail Link-projektet. I alla fallen 
fick man ett förbättrat resultat där man uppnådde budgetkravet och tidskravet för leverans. I 
vissa fall (Malling) fick man även en ökad intäkt utan att behöva öka anställda eller hyra in 
resurser. (Ballard et al. 2007) 
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I en studie av Andersen et al (2014) undersöktes lean construction på St. Olavs integrerade 
sjukhus som implementerades i fas 2 av projektet och ser effekterna av detsamma med 
avseende på flera attribut när man jämförde med den traditionella fas 1. Studien syftar till att 
identifiera LC-metoder, dess effekter och jämföra med prognostiserade utgångar. Tre goda 
metoder finns; En uppsättning av "lean teknik" och partnersökningar, logistik och 
inköpsmetoder och anpassningar av en smal byggprocess. 
 
Sond et al. (2008) studerade lean construction och dess tillämpning i byggprojekt av betong på 
både drifts- och projektnivåer. I samband med en betongentreprenör observerades faktiska 
byggprojekt av betong, och problemområden som bidrog till fördröjning och annat avfall 
identifierades. På projektnivå citerades bristen på samordning mellan underleverantörer som en 
av de viktigaste faktorer som bidrar till schemalagda förseningar. I deras fallstudie föreslås att 
man använder begreppet last planner system-konceptet, linjär schemaläggningsmetod (LSM) 
och grafisk schemaläggningsmetod för att förbättra kommunikations- och framåtriktad 
planering. På operationsnivå användes ett systematiskt tillvägagångssätt för identifiering av 
avfall, driftreformering och personalutbildning för att minska avfall som hittades i 
fältoperationen. Last planner system-konceptet och framtidsplanerna genomfördes i LSM- och 
grafisk schemaformat, vilket förbättrade kommunikationen och samordningen mellan 
underleverantörer. Den datoriserade lösningen minskade kraftigt den tid som krävdes för att 
producera LSM och dagliga grafiska scheman, vilket gjorde det möjligt för entreprenörer att 
förbereda längre perioder av framåtblickande scheman och att kommunicera sina scheman i 
elektroniska format. På operationsnivå tillämpades ett systematiskt tillvägagångssätt för 
identifiering av avfall, driftreformering och personalutbildning för att eliminera avfall i 
fältoperationer, vilket framgår av skottfallstudien. 
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4 Resultat  

I detta kapitel ges en kort beskrivning av företaget där syftet är enbart att presentera företaget. 
Därefter ges en kort beskrivning av den generella byggprocessen samt byggprocessen hos NCC 
och hur de olika faserna som de jobbar med vid projekteringen av ett projekt är tänkt att 
fungera för att sedan ge en kort beskrivning av PS i NCC, när den kom till och vad syftet är. 
Därefter behandlas den empiriska delen som syftar till att kartlägga NCC PS utifrån 
observationer och intervjuer  
 

4.1 Fallföretaget, NCC AB  

 
NCC är ett av de ledande nordiska bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som 
hemmamarknad är NCC verksamt inom hela värdekedjan – utvecklar kommersiella fastigheter och bygger 
bostäder, kontor, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. 
NCC erbjuder även insatsvaror för byggproduktion samt tillhandahåller beläggning och vägservice. NCC 
skapar framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation med ett ansvarsfullt byggande som ger 
hållbart samspel mellan människa och miljö. (Taget ur deras årsredovisning 2016)  

 
Organisationen är uppdelad i tre olika affärer med olika affärslogik. Den första är en 
industriaffär, som bedrivs inom affärsområde NCC Industry, med processfokus och en inriktning 
på främst stenmaterial- och asfaltsproduktion. Affären binder kapital i framförallt -
materialtäkter samt kross- och asfaltsverk som har höga fasta kostnader. Den andra är en 
byggoch anläggningsaffär, som bedrivs inom två olika affärsområden NCC Intrastructure och 
NCC Building. Affären binder lite kapital, har ett starkt kassaflöde och är projektinriktad. Den 
sista är en utvecklingsaffär, som bedrivs inom affärsområde NCC Property Development. Affären 
binder kapital i exploaterings-fastigheter och pågåendeprojekt. Utvecklingsaffären är 
transaktionsfokuserad och marknadsrisken är större än i de andra affärerna, eftersom det tar 
många år från markförvärv till levererat projekt (NCC Årsredovisning 2017). 
 
NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i norra Europa med en 
omsättning på 54 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är verksamt inom hela värdekedjan 
när det gäller att skapa miljöer för arbete, boende och kommunikation. (NCC Årsredovisning 
2017)  
 
NCC koncernen består utav 4 olika delar: NCC Infrastructure, NCC Building, NCC Property 
Development och NCC Industry. Då denna avhandling har genomförts på NCC Building koommer 
enbart denna att behandlas. NCC Building bygger framförallt bostäder och kontor men också 
offentliga lokaler som till exempel skolor, sjukhus och idrottshallar och kommersiella lokaler 
såsom butiker och lagerbyggnader. (NCC Årsredovisning 2017)  
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I denna verksamhet ingår även renovering av bostäder och kontor som blir allt viktigare med 
tiden. Många byggnader byggda på 1960 och -70-talet är i stort behov av upprustning och NCC 
vill vara en stor aktör på den marknaden. (NCC Årsredovisning 2017) 
 
NCC Building är NCC:s största affärsområde med 45 % av NCC-koncernens omsättning. 
Byggverksamheten finns representerad i hela Norden även om affärsområdets viktigaste 
marknad är Sverige, där NCC Building har en mycket stark position. (NCC Årsredovisning 2017)  
 
Vidare kan nämnas att PS används i dagsläget enbart inom NCC Building, som har större delen 
av NCC koncernens omsättning. Detta innebär både stora möjligheter men även en del hinder. 
Möjligheterna ligger i att kunna dra ner på kostnader som beror av ineffektivitet och 
produktivitet som tagits upp tidigare. Hindren ligger i att få tänket att fungera hos deras 
konsulter och samarbetspartners. Utöver detta blir det svårt att implementera PS och Big Room 
tänket i de andra affärsområdena eftersom de jobbar med andra typer av projekt som kan 
variera i längd och komplexitet och som är oklart i början av projektet. Eftersom NCC 
Infrastructure och NCC Property Development är två väldigt olika affärsområden kan det bli en 
utmaning att få PS och Big Room att fungera. 
 
Tabellen nedan är en kort sammanfattning av företagets affärsidé, vision och värdegrund. 
 

Tabell 5: NCCs affärsidé, vision och värdegrund 

4.2 Olika faser 

Ett byggprojekt brukar generellet delas in i 4 olika faser där varje fas har stor påverkan på de 

andra faserna. Man måste hela tiden kontrollera med föregående fas för att dra viktiga beslut i 

nästa fas. I ett byggprojekt är det viktigt att se till att man har med alla som behövs vara med. 

Affärsidé – 
Ansvarsfullt 
företagande 

 
’’NCC utvecklar och bygger framtidens miljöer för arbete, boende och 
kommunikation. Med stöd i företagets värderingar finner NCC tillsammans 
med kunderna behovsanpassade, kostnadseffektiva och kvalitativa lösningar 
som skapar mervärde för alla NCC:s intressenter och som bidrar till en 
hållbar samhällsutveckling.’’ 
 

Vision ’’Vi ska förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna.’’ 

Värdegrund 

 
’’Själva ryggraden i NCC:s sätt att verka och agera utgörs av företagets 
värderingar och uppförandekod. Tillsammans fungerar de som en kompass 
för hur medarbetare ska uppträda och handla i vardagen och ge vägledning 
vid beslut’’. Dessa är NCC:s värderingar: 
 – Ärlighet  
– Respekt  
– Tillit  
– Framåtanda 
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Dessa är byggherren (den som låter uppföra en byggnad eller anläggning för sin räkning) 

entreprenörer (Bygg‐, mark‐, el‐, vent‐, VS‐ entreprenör, m.fl.), konsulter (projekterande, 

projektledande, specialister, m.fl.), myndigheter (kommun m.fl.) och övriga berörda 

 

 
Bild 8: Översikt av byggprocessen 
 
Då PS används mest vid projekteringen kommer studien inte att fokusera på de andra faserna 
utan enbart på Projektering. I projekteringsskedet fastställs bygghandlingarna, som i detalj 
beskriver hur byggnaden ska vara och hur den ska konstrueras. Det som ingår i projekteringen 
är:  
 

 Val av styrning ‐ Projekteringsledning  

 Val av konsulter  

 Systemutformning  

 Detaljutformning  

 Bygghandlingar  
 

Ovanstående beskrivning av projekteringsskedet är det generella sättet att arbeta på. Dock har 
NCC utformat sitt eget sätt att jobba på vid projekteringsskedet. De har valt att dela upp 
projekteringsfasen i 3 mindre faser. Det finns tre faser, fas 0, fas 1 och fas2 där varje fas 
representerar ett specifikt skede i projekteringen.  
 
Fas 0 (även kallad programhandlingsskedet) kan ses som ett anbudsskede där man tillsammans 
med kunden tar fram de grundläggande delarna för ett projekt. Dessa grundläggande delar kan 
vara samarbetsform, framtagning av projektidé och projektets mål samt en anbudsprövning. 
När detta skeda börjar har man inget att gå på mer än en tom tomt och beställarens tankar och 
idéer. För att fortsätta vidare till fas 1 måste ett partneringavtal tecknas.  
 
Fas 1 (även kallat systemhandlingsskedet) handlar om att ta fram systemhandlingar, alltså 
handlingar som kan användas som underlag till kalkylarbetet av projektet. Då det är de 
ekonomiska ramarna som avgör om ett projekt blir av eller inte börjar man med det relativt 
tidigt i det här skedet. Utöver det börjar man etablera en projektgrupp för att göra en mer 
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detaljerad utformning. Det sista som görs är att bestämma om man vill gå vidare med detta 
projekt till fas 2 eller inte.  
 
Fas 2 (även kallat bygghandlingsskedet) handlar om att ta fram detalj- och bygghandlingar som 
ska lämnas över till produktionen. I denna fas förverkligas projektet först genom 
bygghandlingsprojekteringen och sedan produktionen 
 

4.3 Projektstudio  

NCC Projektstudio är en samarbetsform som grundar sig mycket i Lean filosofin. Den infördes 
för fösta gången i Göteborg år 2011 i ett bostadsprojekt och har sedan dess tagit inspirationer 
och utvecklats utifrån Lean Construction i USA. Bakgrunden för att jobba med PS är att man ser 
nyttan av att jobba med Lean baserad verktyg, som grundar sig i Lean teori. Då byggprocessen 
innehåller komplicerade moment, speciellt projekteringen, behövs det verktyg för att på ett 
felfrittsätt lösa uppgifter och eliminera slöseri. Genom dessa verktyg skapar man förutsättningar 
för att ta upp problemställningen tidigt för att man ska lösa de tidigt. Det handlar om att skapa 
ett samarbete, samverkan med alla de aktörer och discipliner som är inblandade i projektet 
(Konsulter, kunden, produktionen, installatörer osv). Man vill att dessa ska börja samarbeta så 
tidigt som möjligt med varandra för att få förståelse för varandras arbete. NCC Bostad har valt 
att jobba med detta koncept i själva projekteringen inom fas 1 och fas 2. 
 
I början när NCC PS startade år 2011 hade man projekt från egen regi inom bostäder. Dock har 
NCC Regi i Bostäder sålts och heter numera Bonava. Man försöker fortfarande ha ett samarbete 
med Bonava i den mån det går då man är medveten om hur de jobbar. Det tog ett tag innan 
projekten började sprida sig, innan man hade andra projekt än bara bostäder. Nu på sistone 
genomförs i princip alla projekt som är totalentreprenader i PS. Det är en krävande koncept då 
det kräver stor kompetens inom detta område samt hög närvaro från samtliga aktörer. 
Generellt brukar ett projekt ha ett PS-tillfälle per två veckor men det kan variera beroende på 
hur komplext ett projekt är. Som flest har man 1 gång/vecka.  
 
Syftet med PS är enligt NCC’’ Att ge samtliga aktörer rätt förutsättningar att bidra med rätt 
kunskap i rätt tid för att kunna leverera rätt kvalitet till våra kunder’’. Vidare främjar detta 
arbetssätt relationer i projektet då de inblandade aktörerna tillsamman ska arbeta med 
förbättringsarbete. Grundtanken med PS är att genom samlokalisering få alla aktörer att 
engagera sig mer i projekteringsarbetet samt förbättra kommunikationen och undanröja hinder 
som kan dyka upp i processen.  
 
De viktigaste aktörerna är kunden och personal från produktionen. Anledningen till detta är för 
att NCC PS skiljer sig från den gamla traditionella projekteringen där man satt och 
protokollförde ett halvdagsmöte som gick ut på att lösa frågor för att sedan gå hem eller till sitt 
kontor för att börja rita. På NCC PS löser man alla problem på plats med närvaro av kunden och 
produktionen. Detta leder till en mer bearbetad ritning som sen skickas ut till produktionen. 
 



 

36 

 

4.4 Projektstudios process-hur det är tänkt 

Hur går det till när man genomför ett projekt i projekt studio? Som tidigare nämnt jobbar NCC i 
olika faser i projekteringsfasen (avsnitt 4.1.2). Eftersom det inte innehåller så mycket 
projektering i programhandlingen (fas 0) har NCC valt att jobba med PS i fas 1 och 2. Nedan är 
en schematisk bild i form av en Stage – gate modell på hur projekteringsprocessen går till i stora 
drag. 
 

 
Bild 9: Denna bild beskriver de övergripanden delarna av ett projekt från kundupphandling till 
färdig projektering (I avsitt 4.2 förklaras vad som görs i de olika faserna) 
 
Det som förväntas av NCC PS är att genom tillit och förtroende i samarbetet ska alla ta mer 
ansvar för att levererar projektet i tid och med hög kvalité. Då alla aktörer vill projektets bästa 
genom hela processen ska man få en ökad kundnöjdhet. Denna arbetsmetod ska även fungera 
som ett utbildningscenter där aktörerna, genom att samarbeta och hjälpa varandra, utvecklas i 
grupper och tar tills sig ny information som delas i PS. Enligt NCC blir effekten av NCC PS, 
förutsatt att man har rätt förutsättningar (vilka förutsättningarna är tas upp längre ner), 
följande:  
 

 Förbättrat samarbetsklimat grundat på ärlighet, tillit, respekt och framåtanda  

 Utvecklad problemlösningsförmåga och säkrad kvalitet till kund • En förutsägbar 
produktion genomförd med korrekta underlag  

 Säkrare arbetsmiljö tack vare en visuell och öppen projekteringsprocess  

 Leveranssäkerhet genom gemensamt ansvarstagande för delleveranser och slutprodukt 

 Ständiga förbättringar genom kontinuerlig eliminering av hinder i vår process 

 Kontrollerat och jämnt flöde av information, resurser och ekonomi  

 Sänkt totalkostnad i projekten tack vare eliminering av slöserier och fokus på kundvärde  
 
I stora drag kan man säga att NCC PS består av 4 pelare: Samlokalisering, Projektplanering, 
Samverkan och effektiva team samt Virtuellt byggande (genom VDC). För att dessa fyra ska 
fungera krävs det:  
 

 Närvarokrav och behörighetskrav i kontraktet med konsulter  

 Gemensamt lokal för samlokalisering  

 Tillgång till teknisk utrustning som möjliggör visualisering och samverkan mellan olika 
aktörer  

 Struktur för möten och samverkan 
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Samlokalisering innebär att hela eller delar av arbetet i projektet genomförs i en gemensam 
lokal med tillhörande arbetsrum och arbetsplatser. Rekommenderat är att avsätta en dag i 
veckan för gemensamt arbete i projektstudion enligt den strukturerade arbetsmetodiken. 
Resterande dagar i samlokaliseringen bedöms utifrån förutsättningar och behov för varje enskilt 
projekt.  
 
Att sitta tillsammans och visualisera arbetet är en förutsättning för samarbete med korta 
beslutsvägar, direkt kommunikation och arbete med ständiga förbättringar. Visualisering gör att 
alla förstår nuläget och därigenom kan ha fokus på gemensamma mål och på vilka 
problem/knäckfrågor som behöver lösas. 
 
Att gemensamt planera projekteringen och upplägget av NCC Projektstudio är viktigt för ett 
lyckat projekt. Huvudtidplanen gällande projektering, inköp och produktion bör tas fram 
gemensamt av projektgruppen för att skapa rätt förutsättningar.  
 
Det är tänkt att man ska använda projektstudions väggar för att sätta upp tidplanen och olika 
till-och-från matriser för att sedan använda post-it lappar med kommentarer. Tanken här är att 
alla discipliner får en egen färg på post-it lapparna så att man vet från vem lappen har kommit. 
Det som ska skrivas på de lapparna är information om vilka ritningar man själv ansvarar för och 
information om vad man behöver från övriga discipliner för att genomföra sin del av arbetet. 
Därefter sätts dessa lappar upp på en tidplan som är veckovis. Det ska man göra genom en så 
kallad ’’Pull planning’’ vilket innebär att man börjar med att sätt upp alla leveranser (aktiviter) 
från slutet och arbetar bakåt med utgångspunkt från slutleverans. Detta ska leda till att man till 
en utsatt vecka ska levererar en viss information eller ritning till gruppen eller en annan 
disciplin.  
 
Med tiden som går stäms tidplan av för att kolla vilka leveranser som har gjort av vad. Detta 
görs i helgrupp då allas postitlappar kommer att kontrolleras. För att ha koll på hur bra projektet 
ligger till och om man ligget i fas eller inte stämmer man av och mäter detta genom att: 
 

 Gå igenom alla aktiviteter;  
o är de utförda: Bocka av och ta bort lappen från planen  
o är de inte utförda: lämna kvar  

 Gå igenom de leveranser som inte utförts, sätt nytt datum (skriv på post-it-lappens 
nedersta fält), flytta om eventuella leveranser som är beroende av leveransen som 
försenats 
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Bild 10: Denna bild demonstrerar hur en detaljerad tidplan tagits fram tillsammans, av alla 
projektmedlemmar, med hjälp av ’’Pull Planning’’(en ny revolutionerande metod för att arbeta 
med projektschemat i omvänd ordning). Pull planning fungerar genom att identifiera och isolera 
projektfaser och lägga till detaljer i omvänd ordning.) Obs! Projektet som denna tidplan är gjord 
för är i startskedet, därav de utspridda lapparna (flest i början). 
 
För att hantera metodiken inom NCC Projektstudio och skapa en gemensam syn på det som ska 
utföras krävs samarbete genom hela projektprocessen. Samverkan och effektiva team är en 
förutsättning för engagemang och gemensam förståelse för kundens behov. Arbete i NCC 
Projektstudio ställer högre krav på att rätt personer är med, rätt team för projektet och på ett 
coachande ledarskap. Med rätt menas i detta fall personer med den nödvändiga kunskapen, 
förståelsen för arbetsmetodiken och dess nytta samt personer som är samarbetsvilliga.  
 
Att ha med leverantörer som förstår arbetsmetoden och har bra inställning är avgörande för ett 
lyckat resultat. Med bra inställning menas att de är för arbetsmetoden, att de förstår sig på dess 
nytta och kan försöka för att ta del av den nyttan. Det ställer krav på att vi utvärderar och 
skriver avtal utifrån hur konsulterna förväntas agera i NCC Projektstudio. I avtalet bör det 
framgå vilken kvalitet konsulterna ska leverera, vilken VDC-kompetens (Virtual Design and 
Construction, tas upp i nästa delkapitel)som krävs och vilket förhållningssätt till att samarbeta i 
NCC Projektstudio de ska ha. Fokus ska ligga på bedömning av förmågan att arbeta visuellt och 
att kunna leverera rätt kvalitet i rätt mängd och i rätt tid för projektets bästa.  
 
När man väl är med i PS kan man använda sig av olika ”verktyg” för att jobba så effektivt som 
möjligt. Ett av dessa verktyg är Småmöten. På dessa möten tas viktiga knäckfrågor upp som 
berör enbart vissa discipliner, vilket gör att möten blir snabba effektiva och genomarbetade. Ett 
exempel kan vara beslut om fasader. Detta berör enbart arkitekter, konstruktörer, NCC och 
deras anställda från produktionen samt kunden. Dessa ska då sitta tillsammans, separat från de 
resterande i projektet, som jobbar på egen hand under tiden, och diskuterar fram ett resultat. 
Det är viktigt att mötet protokollförs så att man vet vad som har sagts under mötet och vad man 
har kommit fram till. Detta beslut tas sedan upp i slutet av dagen när man avrundar dagen med 
sammanfattning av dagen och de beslut som har tagits.  
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Småmötena har en stor och viktig roll i PS då det är vid dessa tillfällen som man tillsammans 
löser uppdragen. Tillsammans med de påverkade disciplinerna ska man hitta en så bra lösning 
som möjligt, både ekonomisk och kvalitetsmässigt. Det man beslutar skriver man sedan upp i 
beslutsloggen. Varje beslut som tas i NCC Projektstudio loggas löpande på en lista som hela 
tiden sitter uppe på väggen. Denna blir en journal över de beslut som tas och är en stor hjälp för 
nya projektdeltagare att snabbt komma in i projektet. Det är också lätt att kunna följa när beslut 
fattats om frågor kommer upp i ett senare skede. Både stora och små beslut loggas. För att 
lättare kunna följa de viktiga besluten kan listan sorteras med jämna mellanrum i det visuella 
rummet även om historiken finns kvar. Det är också bra att notera anledningen till besluten, 
gärna genom att ta en bild från BIM-modellen med noteringar, för att ha koll på om ändrade 
förutsättningar innebär att beslut behöver omprövas.  
 
VDC (Virtual Design and Constuction) är en blandning av BIM-modeller och dess information 
samt olika arbetssätt, organisationsanpassning och kommunikationsmönster. Med andra ord 
kan man säga att VDC är ett integrerat arbetssätt som med stöd av BIM 
(Byggnadsinformationsmodeller)-program kan användas i byggprojektets byggprocesser. (Kunz 
and Fischer, 2012)  
 
VDC ett nyckelverktyg vid projektering för det ger alla medarbetare en väsentligt bättre insikt i 
och förståelse för byggprojektet. Detta gör att viktigt beslut om hur byggarbetet ska genomföras 
kan tas av deras kunder och samarbetspartners i ett tidigt beslut då de har en bättre 
utgångspunkt. (NCC Årsredovisning 2017) 
 
En stor fördel som även är grundläggande inom VDC är att alla projektledare har tillgång till rätt 
information vid rätt tidpunkt. Detta leder till att man får uppdaterad information i realtid, vilket 
i sin tur gör att man förstår bättre vad kunden vill ha och vad man behöver göra för att 
förverkliga deras önskemål. Ännu en fördel med VDC är att den minimerar risker för kunderna 
och för NCC tack vare möjligheten till digital planering, simulering och granskning av byggprojekt 
under hela projekterings- och byggfasen. 
 
För att stödja samarbetet ska lokalen vara utrustad med tekniska hjälpmedel som till exempel 
interaktiva skärmar, skrivtavlor eller projektorer. Interaktiva skrivtavlor och projektorer 
underlättar dokumentationen och bidrar till den kreativa processen för att hitta lösningar på 
problem och hinder som uppstår. Huvudmålet är att ”visualisera allt” för att alla skall få en 
gemensam bild av projektet. Skisser, BIM-modeller, exempelvis monteringssekvenser, och 
gemensamma mål sätts upp på väggarna. Det gör det enkelt att snabbt dela idéer, skissa och 
diskutera olika lösningar. Även tidplanen är visuell och lätt att överblicka med tydliga milstolpar, 
aktiviteter, leveranser, knäckfrågor och överlämnanden. 
 

4.5 Projektstudios process - hur det uppfattas/genomförs  

I detta kapitel har författaren valt att dela upp resultatet av den empiriska undersökningen i två 
delar där den första delen redogör för hur de anställda på NCC uppfattar och genomför PS och 
den andra delen redogör för hur konsulterna uppfattar konceptetet. Vidare har författaren delat 
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upp ”Konsult” kapitlet i två grupper där ena gruppen, ”Erfarna”, består av kommentarer och 
synpunkter från konsulter som har varit med ett tag och genomfört flera projekt i PS och andra 
gruppen, ”Oerfarna”, redogör för konsulter som är nya i arbetssättet. (Observera att ”Erfarna” 
och ”Oerfarna” syftar inte på deras individuella skicklighet utan denna bennämning syftar till att 
klargöra om man är erfaren respektive oerfaren inom själva arbetssättet). På detta sätt kan en 
uppfattning få om hur det är att jobba med NCC PS, beroende på vem man är och hur länge man 
har jobbat med PS.  
 
Det som kan sägas om underrubriken i nästa delkapitel är att alla dessa moment (uppstart, 
process, småmöten, VDC i NCC PS och avslut) är att dessa är viktiga moment i PS. Dessa delar 
försöker man lägga ner stor vikt på eftersom effekten av samlokaliseringen är som störst vid 
dessa delar. 
 

4.5.1 NCC 

Rent generellt för PS gäller att de fysiska ramarna är på plats när PS startar och att alla aktörer 
som ingår i projektet är delaktiga vid samlokaliseringstillfällena. Det finns ett krav som ställs på 
alla aktörer som är i projektet och det är att de ska vara beslutsfattande, vilket innebär att de 
ska inte behöva be om råd eller tillåtelse från någon annan i ens företag för att lösa ett uppdrag. 
Är man beslutsfattande kan man direkt ta ett beslut som gör att man inte behöver vänta en 
längre tid för att be om råd och tillåtelse från högre chefer från sitt kontor. På detta sätt tas 
beslut med kortare ledtid och man sparar mycket tid 
 
Uppstarten består av en startworkshop som är en viktig del i projektet då den ska ge en 
förståelse för vad det innebär att vara flödeseffektiv jämfört med att vara resurseffektiv. Med 
andra ord är det vid startworkshopen som NCC anställda tydliggör ännu en gång för deltagarna 
om hur de vill att man ska jobba i PS. Innan dess har de redogjort för de en gång tidigare, vid 
upphandling av konsulter, allt de behöver veta om PS. Startworkshopen fungerar således som 
en extra repetition. Som tidigare nämnt görs detta genom att använda olika Lean spel där man i 
grupp om 3 personer får lösa en uppgift. Genom detta lyft tyngden av samarbete fram samt hur 
det är att vara flödeseffektiv. Vidare sätts förutsättningar för samarbetet genom att ta fram 
gemensamma spelregler för projektet. Gemensamma mål för projektet sätts och tidplanen tas 
fram genom PullPlanning (en ny revolutionerande metod för att arbeta med projektschemat i 
omvänd ordning.) Pull planning fungerar genom att identifiera och isolera projektfaser och lägga 
till detaljer i omvänd ordning. En av projekteringsledarna påpekade att samsyn försöker man 
alltid få, men att de i uppstarten går igenom det mesta: 
  

- Det varierar nog ganska mycket men jag tycker att vi genom dessa startworkshopar som 
vi har försöker på något sätt tillsammans ta fram målbilden och på vilket sätt vi ska 
komma dit just genom den här tidplanen där alla aktiviter hamnar som lappar innebär ju 
att alla vet att i slutet av denna tidplans ska jag leverera det här, och för att göra det 
behöver jag de här uppgifterna från de andra. Sen att man flyttar runt lapparna leder ju 
till att man får ett bra flöde i projekteringen. På så sätt skapar man samsyn och 
engagemang för att alla får en förståelse för varandra. (R2)  
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För att arbetet ska ske systematisk och för att alla aktörer ska veta vad de måste levererar till 
nästa PS (som oftast brukar vara varannan vecka) tas en detaljerad tidplan fram gemensamt 
genom visuell planering och ’’Pull planning’’ utifrån huvudtidplanen för hela projektet. Rent 
praktiskt går det till så att varje disciplin (beställare, NCC, arkitekt, konstruktör med flera) 
tilldelas en bunt Post-it lappar av en bestämd färg. Varje person skriver vilka områden, ritningar 
och underlag man själv ansvarar för och vilket underlag som behövs från andra. Lapparna med 
delaktiviteter sätts sedan upp längs en tidsaxel och organiseras tillsammans. Leveranser av 
underlag passas ihop till en fungerande tidplan genom användning av Pull-planning (se Figur xx 
ovan). Pull-planing innebär att man utgår från sluttiden för leverans och arbetar bakåt i tiden för 
att säkerställa delleveranser och att rätt prioriteringar görs. En av respondenterna påpekade 
dock att man kan vara lite väl ambitiös vid tidplaneringen:  
 

- Man gör en gemensam tidplan på workshopen också som visar vad man behöver från 
respektive disciplin för att man ska kunna gör sin del. Det är ganska spännande det där 
för första gången man gör det så ser det ut som om man kan korta 
projekteringstidplanen med hälften av tiden, om alla får det de vill i tid. Men sen finns 
det ju en verklighet. (R11) 

 
Processen/agendan för PS är väldigt viktigt och eftersom det är projekteringsledaren som 
tillsammans med VDC-koordinatorn leder NCC PS, är det deras uppgift att planera PS-dagarna så 
noggrann som möjligt. Det är projekteringsledarens ansvar att se till att sätta upp mål för varje 
PS-dag och att de målen nås efter varje avklarat pass. Planeringen av varje PS-tillfälle görs 
utifrån vilket behov som finns av tematillfällen kring exempelvis arbetsmiljö, brand, 
tillgänglighet eller liknande. Det som kan nämnas är att projekteringsledarna har en viktig roll i 
detta skede då det är de som ska hålla igång möten och se till att de för på ett bra sätt. Detta 
säkerställer de genom att innan varje PS-dag skicka ut en dagordning där de har skrivit ner vad 
som ska tas upp och behandlas så att man kan förbereda sig. 
 
En typisk PS-dag hålls en gång per två veckor och kan se ut på följande sätt: 
 
Tid Aktivitet 

07:30 NCC PS öppnar 

08:30-09:15 Check-in, Statusuppdatering, genomgång av protokoll 

09:30-10:15 Genomgång av tidplan 

10:15-12:00 Småmöten/eget arbete 

12:00-12:45 Lunch 

12:45-14:00 Småmöten/eget arbete 

14:00-14:30 Stormöte/ Projekteringsmöte 

14:30-15:15 Eget arbete 

15:15-16:30 Summering av dagen, beslutslista, lokalen stänger 

Tabell 6: Agendan för en typisk PS-dag 
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Rent schemamässigt ser det ut att vara bra arbetsdagar där man har många aktiviteter som 
måste genomföras. Dock har denna schemaläggning fått klagomål från vissa konsulter som 
tycker att det är för mycket ”dö-tid” och att man under dessa perioder inte gör mycket. Som 
svar till denna kommentar svarade en av projekteringsledarna på NCC:  
 

- Det är inte så att de i 8 timmar sträck måste sitta där och jobba med ett projekt utan de 
har ju möjligheten att jobba med andra projekt, förutsatt de inte har mycket att göra på 
det projekt som det är menat att jobba med och får lite tid över.  

 
Detta innebär att den ”dötid” som har tagits upp bland konsulter egentligen inte finns utan det 
är mer eller mindre hur man utnyttjar den ”döda” tiden som har skapats. Sen behöver det inte 
betyda att de hela tiden ska jobba utan deras närvaro kan vara utav en stöttande närvaro, vilket 
innebär att de är där för att kunna svara på frågor som kan komma att dyka upp under dagen 
och arbetets gång.  
 
Småmöten är ett bra tillfälle att diskutera olika problem eller förslag på olika tekniska lösningar. 
Varje möte har ett tema som kan beröra två eller flera discipliner. Exempel på teman är 
tillgänglighet, fasadlösning eller köksinredning. Beroende på vilket tema mötet har blir olika 
discipliner tillfrågade att vara med på möten.  
 

- Vi har ju småmöten där man samlar all expertis just för att vara innovativ och hitta bra 
lösningar. Sen har de ju hela dagen att diskutera med varandra och bolla idéer med 
varandra. Detta gör ju att det bli effektiv. (R4) 

 
Vidare fortsatte samma respondent med att påpeka hur bra dessa möten var ur ett 
sammarbetsperspektiv:  
 

- De här småmötena är bra för där har man möjlighet att komma med egna lösningar. 
Detta sätt att jobba på hämmar den innovativa delen hos oss deltagare. (R4)  

 
Som exempel kan tas att om mötet handlar om fasadlösningar kommer arkitekten, 
konstruktören, NCC, beställaren och förmodligen någon mer(oftast mindre konsulter som måste 
kontrollera lösningen) att delta. I mötet kommer sedan olika förslag på lösningar att tas fram för 
att sedan ta ett beslut om det. Det kan vara frågor om utseende, material, utförande mm. Det 
viktiga är att föra protokoll i dessa möten där en av disciplinerna får anteckna det som sägs och 
bestäms (man turas om för att föra protokollet). En av respondenterna jämförde småmötena i 
PS med det traditionella sättet att föra protokoll:  

- Jag tycker att det är bra att alla finns på plats så att alla de här kritiska besluten tas i rätt 
tid. Det kunde man tröttna på i det traditionella sättet att jobba, att många frågor 
förblev obesvarade efter ett möte.(R9) 

 
VDC är en viktig del av PS då den förenklar arbetet i projekteringen och projektet i sig mycket. 
Man får en bättre bild av hur projektet är tänkt att se ut och vilka marginaler man har att jobba 
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på. Det tydliggör vad man har för föresättningar. Oftast användes den till för att stämma av mot 
varandra i en gemensam kollisonskontroll.  
 

- Det som kan sägas rent generellt är att en PS funkar ju 100 ggr bättre med en 3D proj än 
med en 2D proj, gällande allting det här med kollisionskontroller och visualiseringar. Det 
går ju att köra 2D, det har vi gjort här men det har slutat med att man har fått rita upp 
det i 3D ändå.(R10)  

 
Förutom denna kollisionskontroll hade man VDC-uppsättningen framme för att kunna analysera 
hela projektet när det behövdes, använda det som stöd kring riskhantering i projektet samt 
identifiera och visualisera arbetsmiljörisker i BIM – modellen.  
 

- Samordningsbiten är jättebra, att man kör 3D. Sen är det bra rent visuellt då man kan 
prata om problemen men även se problemen i 3D då man kan öppna upp modellen och 
se hur det ser ut. (R4)  

 
Att VDC är en nyckelfaktor i PS är det ingen diskussion om. Ju mer man använder sig av det 
desto mer vinner man på det då den gör det lättare för aktörerna att se vart man är i dagsläget, 
vart man är på väg och hur man kan komma till det mål man har satt upp. Det faktum att den 
finns tillgänglig där man är samlokaliserade gör saken ännu bättre. 
 
Även avslutet på en PS är viktigt. Efter ett avslutat PS genomförs några detaljer som omfattar 
överlämning av de färdiga handlingarna, utvärderinga av både projektresultat men även av 
arbetsformen samt en uppföljning av handlingarna. De två försa delarna görs i gruppen innan 
samlokaliseringen upphör.  
 

- Efter avslutat projekt så skickar vi ut en enkät som de får fylla i där de får utvärdera 
projektet i sig, resultatet samt PS. Det är den feedback jag få.(R4)  

 
Det är viktigt att få en återkoppling på det som har gjorts, det som kommer att hända efter ett 
avslutat PS samt hur man kan förbättra de kommande PS. Anledningen till att det är viktig att ha 
ett bra avslut är för att det är vid avslutstillfällen som alla brukar komma med sina tankar och 
åsikter om både projektets svårigheter och lärdommar men även hur det har varit att jobba i PS. 
 

4.5.2 Konsulter med lång erfarenhet av PS 

Som tidigare nämnt är uppstarten viktigt och det gäller att alla inblandade parter är med redan 
från början då det är vid uppstartstilfället som planeringen görs preliminärt. Många konsulter 
tycker att uppstartsmöten är bra och effektiva men det finns de som skulle vilja ha en extra 
uppstartsmöte innan projektet börjar. En av konsulterna tyckte att en startworkshop var lite för 
klant och att det inte hade skadat med en till:  
 

- Upplägget av PS är bra men det skulle inte skada om man hade en till workshop innan 
projektstartmöte. Annars tycker jag om själva sättet att jobba på, PS. (R3) 
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Vidare påpekar samma respondent att: 
 

- Ja det är ju lite team-building, som det är i skolan. Man ska lära känna folk och det är bra 
på ett sätt. Men sen är det ju mycket som kanske inte är jättenyttig, men allt är bra. Man 
får en tajt projekteringsgrupp vilket är bra och viktigt. (R3)  

 
Aneldningen till att ha ett till extra möte innan projektet sätter igång på allvar är för att en del 
konsulter anser att tiden man har för att sätta sig in i et projekt är för kort. Ett till möte skulle ge 
de mer tid att förbereda sig, något som vissa känner inte får göra i dagsläget:  
 

- Ja asså oftast är det ju ’’Ska du med imorgon på projektstartmöte?’’ så man vet ju knapp 
vad det är för projekt man ska gå på eller om vi kan ta det, om vi har tid. Men det har ju 
att göra med att våra beställer väntar tills sista minuten för att få in anbud och så. 

 
Processen blir bara vanligare och lättare att genomföra ju längre man jobbar i PS. Detta syntes 
klart och tydligt vid observationsstudierna som gjordes då efter varje genomgång av tidplan 
slutade med att vissa gick i förväg till sin dator för att jobba (som någon slags tecken för att det 
inte kommer sägas något mer i den genomgången). Detta kunde även hända vid vissa 
genomgångar som inte berörde alla men alla kunde ändå vara med, då fanns det personer som 
gick iväg för att arbeta på eget.  
 
Processen blir smidig om det finns bra projekteringsledare. En respondent påpekar hur en bra 
projekteringsledare skapar bra förutsättningar för ett effektivt arbete:  
 

- Upplägget på PS är bra. Vi blir ju effektiva när projektet drivs bra med projektledaren. 
Det är viktigt med bra projektledare som ser till att alla punkter hålls och alla levererar 
det de ska. Fallerar det så skjuter man på deadlines hela tiden. En bra projektledare är 
nog den viktigaste. Man blir ju effektiv och innovativ om någon styr upp det. (R3) 

 
Vidare kommenterades samarbetet och påpekade att:  
 

- Det är bra med PS för man sitter ju tajt med andra konsulter och det är lätt att ventilera 
enkla problem och ta det direkt på plats jag tycker är bra. Annars är det via telefon och 
mejl som man får lösa problemen när det är projekt utanför PS. Det funkar ju båda två 
tycker jag men det är bättre med PS för man får ju ett tajtare samarbete, man lär känna 
folket bättre och därför får man ett bättre samspel.(R3)  

 
Det som skiljer sig mest mellan de erfarna och oerfarna konsulterna inom detta arbetssätt är 
hur tiden disponeras. Med tiden vänjer man sig att komma in i arbetssättet och man lär sig att 
utnyttja tiden på ett effektivt sätt. Detta var tydligt vid observationsstudierna då de erfarna 
visste exakt vad de skulle göra exempelvis efter ett möte medan de lite nyare kunde sitta kvar 
efter ett möte i väntan på order från någon av projekteringsledarna.  
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Småmötena tycker de flesta konsulterna om, erfarna som oerfarna inom PS. Anledningen till 
detta är för att man har möjligt att påverka på sitt sätt. Vidare frågade författaren 
respondenterna om de får möjlighet att vara innovativa och effektiva på PS:  
 

- Oja! Det gör vi ofta i de här småmötena som vi har i Projektstudio. ’’Vi tycker att det här 
skulle vara ett bättre än vad ni har föreslagit i era ramhandlingar.’’ Det är ju en dialog 
som man får ha mellan aktörerna. Det kan vara mer kostnadseffektivt och då gillar de ju 
det såklart. Ibland kan det vara så att vi tänker mer på kvalité vilket kan drabba 
ekonomin. Då får man väga fördelar och nackdelar sen avgöra val av metod. (R3) 

 
VDC i NCC PS Här var det lite blandade åsikter. Alla tycker självklart att VDC är en bra verktyg 
men en av de erfarna konsulterna påpekade att det kan ta tid att genomföra olika 
kollisionskontroller med alla medverkande:  
 

- Tar tid om man inte gör det enskilt med respektive. Om man går igenom allas del 
kommer det att ta tid.(R5)  

 
Utöver detta var det mest positiva kommentarer om VDC och dess användning:  
 

- Det är bra faktiskt! Att se projektet i real tid och upptäcka krockar och undvika problem 
längre fram i 3D-modellen. (R3) 
 

4.5.3 Konsulter med kort erfarenhet av PS 

När det kommer till uppstarten var alla överensa om att det är väldigt bra, både de med lång 
erfarenhet och dom med kort erfarenhet av PS. 
 
Agendan av NCC PS inkluderar som tabell 6 visar löpande projekteringsmöte där varje tillfälle 
dokumenteras med bilagor från arbetet och med ett projekteringsmötesprotokoll. Trots detta 
finns det folk som tycker att det går åt för mycket tid till att inte göra något.  
 

- Det är lite trög jobbat just med tanke på att det blir så uppstolpatt. För just nu är det 
mest små grejer som man kan lösa hemma på kontoret. (R7)  

 
Detta syntes tydligt under observationsstudierna då de nya konsulterna i PS blev stillasittande 
efter ett möte eller inte riktigt visste vad de skulle göra. En annan konsult tog upp hur det såg ut 
för denne person och på vilket sätt denne är van att jobba på.  
 

- Det som är negativt för oss är tiden som går åt. Vi jobbar oftast i 7–10 projekt samtidigt. 
Att en hel dag går åt ett projekt, det är svårt. I vanliga fall kanske man jobbar med 5 
projekt på en dag. Man sitter och gör en skiss här och en skiss där, svarar på något mejl. 
Och det är inte allt så effektivt, men det är så det funkar. (R6)  
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En annan konsult hade ingen åsikt om tidsaspekten men ansåg att det borde vara lite mer folk 
på PS-dagarna:  
 

- Inte just i det här projektet men i de andra projekt som jag har kört kan det ha varit lite 
dåligt med närvaro Ibland kan det bli för dålig närvaro för att många går efter halva 
dagen eller att någon är där bara en eller två timmar.(R8)  

 
Respondent R7 påpekade brister i den teknik som användes i PS:  
 

- Själv har vi ju två dataskärmar på jobbet, något som man kanske saknar när man är på 
PS men det är inte hela världen eftersom det bara handlar om en dag. Fast dock så vet 
jag att vissa sitter där mer än en dag, då kanske det är skönare att ha två dataskärmar. 
Annars finns det allt. Bättre uppkoppling hade inte skadat heller.(R7)  

 
Alla konsulter är väl medvetna om de planeringar som görs och hur viktigt det är att nå det som 
planeras och lämna in sina delinlämningar i rätt tid. Viktigt att nämna är att förutom de 
veckovisa delinlämningarna finns det olika milstolpar som man måsta ta hänsyn till (4 heldragna 
gula linjer i figur 4 nedan). Det är viktigt att lämna in det som ska göra fram tills milstolparna.  
 

- Det kan vara att tidsplaneringen är lite bristfällig. Den var lite väl ambitiös för den har 
fått skjutas på hela tiden vilket påverkar slutproduktens färdigställande. Det är klart det 
påverkar våra prestationer då vi också har planerat och satt ett slutdatum på projektet. 
Är det inte klart den tiden får vi lägga mer tid, vilket i sin tur leder till att annat blir 
lidande. Detta kostar ju mer för NCC så det är viktigt att vi håller hållpunkterna.(R3)  

 
Exempel på milstolpe kan vara att NCC vill ha låsta granskningshandlingar, alltså färdiga ritningar 
från samtliga projektörer. 
 
Småmöten tycker alla konsulter är ett bra tillfälle att jobba effektivt och kreativt. Dock finns det 
de som ännu inte känt av någon nytta med småmöten än men att det är bra upplägg på dem.  
 

- Jag vet inte, jag har inte sett det hittills. En bra grej är att vid småmötena behöver alla 
inte vara med utan bara de som berörs av ett problem deltar. Det ger mer till de som inte 
deltar att arbeta självständigt.(R7)  
 

Utöver detta har det varit liknande åsikter kring hur det funkar med småmöten och hur de själva 
får påverka arbetet genom dessa möten.  
 
När det kommer till VDC hos de nya PS aktörer kunde man hitta liknande svar som de ”Erfarna” 
gav. Självklart såg man stora fördelar men det fanns nackdelar som gjorde det jobbigt att 
projektera.  
 

- Det tar mycket längre tid att projektera i 3D. Men samordningsdelen går mycket 
snabbare.  
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Ännu en respondent påpekade att det tar långt tid men sa sedan att fördelarna är större då man 
får en bättre förståelse av projektet:  
 

- Att de som ska bygga får en bättre bild av projektet, att det är bättre samordning och 
därmed kvalité 
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5 Analys  

Detta kapitel behandlar analysen av förgående kapitel och ställer rapportens teori mot den 
insamlade empirin i syfte att identifiera likheter och skillnader. Kapitelet kommer att delas upp i 
de underrubriker som PS lägger sin största vikt på: Samlokalisering, projektplanering, samverkan 
och effektiva team samt virtuell byggande med VDC (Virtual Design and Construction) Den inleds 
med att analysera PS ur dess grundläggande syfte för att sedan analysera de viktigaste delarna 
av PS. 
 

5.1 Allmänt  

Grundtanken bakom NCC PS har varit att framställa en mer bearbetad produkt än vanlig 
projektledning där man genom effektivt samarbete har försökt eliminera all typ av slöseri. Detta 
har under studiens gång bevittnats flertalet gången, inte minst sagt under mötena som har 
hållits, och har visat sig stämma bra överens med många av Koskelas grundprinciper för Lean 
där några kommer att behandlas i denna text. Genom att arbeta i NCC PS har man minimerat de 
icke-värdesättande aktiviter, framför allt genom att vara samlokaliserade. Dessa aktiviteter kan 
vara allt ifrån den tid det går åt på uppgifter som inte har med projektet att göra till att man inte 
får svar på en viss fråga för att personen som kan svara på frågan inte är tillgänglig. Detta 
innebär att t.ex. frågor som dyker upp kan tas på en gång istället för att frågan skickas från mejl 
till mejl utan någon vidare återgärd. Genom bearbetning av projekteringen möjliggör man att 
mindre fel uppstår ute på produktionen då projektet blir mer felfri ju mer man bearbetar den i 
gruppen. Något som skiljer NCC PS med traditionella projektledningen men som stämmer bra 
överens med andra principen av Koskela är att kunden är med från start till slut. Visserligen är 
kunden med i det traditionella sättet att projektera också men inte lika mycket som i NCC PS 
och oftast endast via mejl och telefon. Ännu en egenskap som stämmer bra överens med 
Koskelas principer är att genom samlokalisering och direkt tillgång till en viss disciplin kan man 
förenkla komplexa bitar i ett projekt och ändå behålla den tänkta kvalitén. Utöver kvalitén 
behåller man även en bättre kontroll än vad man gör när ett projekt genomförs på det gamla 
traditionella sättet. När alla befinner sig under samma tak är det lättare att hålla koll på hur det 
går för de och hur de ligger till i förhållande till schemat. Något annat som har lagts märke till 
under studiens gång är att NCC PS har fått ett eget riktmärke. Visserligen finns det andra företag 
som har projektstudios eller war room liknande koncept, men ingen har stuckit ut lika mycket 
som NCC PS. Detta för att inget annat företag har satsat på detta sätt att arbeta på lika mycket 
som NCC. NCC trycker själv mycket på att marknadsföra NCC PS för att det ska bli något som folk 
känner igen.  
 
NCC har valt att jobba på detta sätt för att de tror starkt på arbetssättet. Ur deras synvinkel 
behövs lite justeringar för att få det att fungera felfritt. Det största utmaningen de har just nu är 
personalen som jobbar i PS miljön och sättet de förbereds på inför ett projekt i PS. Visserligen 
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har man med rätt personer från början, precis som inom konceptet Big Room. Dock saknar vissa 
motivationen till att jobba inom PS då dessa anser att man inte får ut något speciellt och att det 
går åt för mycket tid. I dagsläget finns det en tveksamhet hos de nykomna medlemmarna av PS 
som tyder tydligt och klart på att de inte har blivit tillräcklig övertygade om att gynnsamheten är 
stor nog för att jobba enligt detta koncept och att i vissa fall kan det ta längre tid. Att det kan ta 
längre tid stämmer, men då måste de påminnas om att NCC PS handlar inte enbart om att korta 
ner projekteringstiden, utan det handlar även om att få en bättre slutprodukt genom att alla 
samarbetar tillsammans under samma tak. 
 

5.2 Samlokalisering  

Det som tydligt och klar stämmer överens med teorin om Big Room är samlokaliseringen av NCC 
PS. Målet är att under en dag, varannan vecka, samla alla projektdeltagare från olika discipliner 
för att jobba på projektet och lösa knäckfrågor som inte går att lösa via mejl och telefon. Som 
tidigare nämnt är inte målet med samlokalisering (NCC PS, Big Room osv.) inte att korta ner 
projekteringstiden, utan det handlar mer om att alla ska tillsammans arbeta på slutprodukten så 
att kunden får en genomarbetad produkt med bra kvalité. Samlokalisering medför att en större 
mängd resurser i form av projektmedlemmar och i vissa fall tid, eftersom det hela tiden krävs 
att någon är på plats i NCC PS, någon som kan ta viktiga beslut utan att behöva fråga om råd hos 
högre chefer. Denna typ av resurs vinner man tillbaka i form av en mer genomarbetad 
projektering, som leder till att det blir mindre fel ute i produktionen, för precis som nämndes i 
teorikapitlet, härstammar de källor som skapar tidsförluster från projekteringsfasen. Allt som 
allt vinner man alltså tillbaka tiden som man har ”förlorat”’ på vid implementeringen av NCC PS.  
 
Utöver tidsaspekten fanns det en till aspekt som lades märket till under studiens gång, och det 
var kommunikationen mellan alla aktörer. Då alla var närvarande på mötena i NCC PS fick alla 
den senaste informationen om projektet och alla uppdaterades om vad som fanns i agendan de 
kommande dagarna. Om något var otydligt togs det upp på en gång så att den frågan eller 
funderingen som man har kunde besvaras på en gång. Detta gjorde att samarbetet mellan alla 
projektledare förbättrades då man hela tiden hade en interaktion och kontinuerlig 
kommunikation med varandra. Detta är i linje med det vad Ghassemi & Becerik-Gerber 2011, 
Muthumanickam 2012, Fundli & Drevland 2014 och LCI 2015 har påpekat i deras studier om Big 
Room.  
 
Förutom det ovan nämnda observerades ännu en viktig egenskap med samlokaliseringen, och 
det var att eftersom man satt på möten och löste knäckfrågor tillsammans, var man mer villig 
att förhandla om sina idéer och tankar eftersom förtroendet bland intressenterna förbättrades. 
Exempelvis kunde en situation vara att kunden ville ha något alldeles för invecklad/dyr som inte 
kunde genomföras med den budgeten de hade satt. Då kunde man förhandla sig fram till en 
lösning, antingen genom att kunden gick med på andra förslag som gavs eller att kunden själv 
tillföra pengar och höja budgeten. Denna typ av beteende uppkommer från denna 
samarbetsform eftersom man hela tiden kommer närmare varandra med tiden. Detta leder så 
småningom till det Khanzode et. al (2008), Muthumanickam (2012), Cohen (2010) och Alhava et 
al., (2015) märkte i deras studie, att samlokaliseringen förhindrar beslutsfördröjningar, minskar 
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antalet fel i projekteringen och produktionen samt påskyndar processer som i vanliga fall kunde 
ha tagit längre tid.  
 
En av de absolut viktigaste egenskaperna med samlokaliseringen är att det möjliggör för 
disciplinerna att hålla koll och observera varandras arbeten. Detta kan liknas som fallet av NASA 
war room där man delade nödvändig information med varandra för att underlätta varandras 
arbete. Samlokaliseringen i NASAs situation gjorde det möjligt för disciplinerna att observera 
varandras arbete, fråga hjälp eller föra ett resonemang från kollegor och diskutera hur enskilda 
beslut som påverkar andras arbete. Detta syntes ofta i NCC PS där projektmedlemmarna hela 
tiden visste vad de andra gjorde och om det fanns någon oklarhet kunde de direkt fråga på 
plats. 
 
Samlokalisering har således många fördelar som man bör ta hänsyn om man överväger att 
använda det. Dock finns det även nackdelar som kan göra det svårt att verkställa det. De största 
nackdelarna är kostnaden och det faktum att det går åt mycket tid (en hel dag/två veckor i NCC 
PSs fall). En konsult brukar i vanliga fall jobba på flera projekt samtidigt under en och samma 
dag. Att en hel dag ska gå åt ett projekt är för de inte effektivt. Detta har ledd till att konsulterna 
är generellt emot samlokalisering 
 

5.3 Projektplanering 

Att planera ett projekt är mer komplicerat än man tror då alla inblandade aktörer måste 
informeras om schemat, tidplanen mm. Generellt brukar det vara projektledaren som planerar 
och förväntar sig att alla ska anpassa sig till den planeringen. Så är det inte på NCC PS. Självklart 
har projektledaren planerat projektet men det NCC PS erbjuder är gemensam planering av 
tidplanen för att se till att alla hinner med det de ska. Utöver tidplanen behöver även mötena 
planeras eftersom varje möte ska ha ett speciellt tema eller ämne. Har inte man planerat 
mötena kan de bli ineffektiva och inte vara värdeskapande för projektet. Detta stämmer bra 
överens med det Mandujano et al. (2015) uppgav i sin studie, att oförberedda möten i Big Room 
inte är värdeskapande processer. Detta bevisar att NCC PS och andra Big Room liknanden 
koncept inte bara handlar om att föra samman projektets olika discipliner i hopp om att de ska 
jobba effektivt och bra tillsammans. Att arbeta i storrumsmiljö kräver särskilda 
ledningsaktiviteter som underlättar samarbete och att planera arbetet, dagens agenda, 
projektets helhet och tidplaner ingår i dessa aktiviteter.  
 
Som tidigare nämnt är det viktigt att rätt personer finns tillgängliga under NCC PS dagarna. 
Genom att introducerade principerna för mötesunderlättande betonar Tsao och Beikmann 
(2012) närvaron av rätt personer vid rätt tillfälle och endast närvaro av experter för de 
diskussioner där deras kompetens behövs. Detta stämmer överens med NCC PS till en viss del då 
NCC PS skiljer sig i den aspekten att kompetensen alltid finns närvarande, även om de inte har 
mycket att göra. Detta för att man ska vara tillgänglig när det väl dyker upp en fråga som 
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5.4 Samverkan och effektiva team: 

Det som var tydligt under studiens gång var vikten av bra teamkänsla. Studien har följt tre 
projekt varav två av dem har varit i startskede. Ett av projekten kändes mer felfritt och 
naturligare att delta i. Deltagarna verkade mer avslappnade med varandra än i den andra 
gruppen. Detta var resultatet av en sammanhängande grupp som hade genomfört flera projekt 
tillsammans och hade lärt känna varandra på en personligare nivå. Detta är i linje med hur vissa 
forskare väljer att beskriva Big Room konceptet där de försöker betona det immateriella 
element, som samverkande metoder, kommunikation och samarbete. En gemensam bild av hur 
projektet ska gå till, vad det ska resultera i och när det ska färdigställas är av högsta prioritet för 
att ett projekt ska genomföras tillsammans. Detta är anledningen till varför NCC vill ha med sina 
aktörer tidigt i projektet, så att diskussioner om projektet kan tas så fort som möjligt och för att 
klargöra och färdiggöra schemat och tidplanen. Detta är i linje med det Khanzode & Senescu 
(2012) påpekade om tidig integration av nyckelaktörer när de beskriver miljön i ett Big Room. Då 
man i samverkansformer tillämpar tidig integration av nyckelaktörer för att eliminera avfall, 
t.ex. när det gäller schemaläggning av tidtabell, sänker arbetsflödet i Big Room-miljön hinder för 
att arbeta med senaste informationen och mer samtidigt, vilket sänker tidsavfallet ytterligare. 
Det som skiljer NCC PS från det gamla traditionella sättet att projektera är att både kunden, 
leverantörer och produktionspersonalen är med i projekteringen. Detta är för att de redan från 
projekteringen ska ha rätt inställning till projektet, de lösningar som tas upp och annat som rör 
projektet, ex. hur lång tid det förväntas ta att slutföra projektet. Anledningen till att 
produktionen är med från en tidig period är för att de består med viktig erfarenhet som kan 
användas vid projekteringen. Detta gör att de grupper som skapas, ex. vid småmötena kan bli 
mer effektiva om produktionsteamet är med då man får en extra synvinkel.  
 
Att ha med alla nyckelaktörer från början är en viktig faktor för det kan höja kundnöjdheten 
mycket. Genom att jobba tidigt tillsammans blir projektet mer bearbetat, vilket i sin tur leder till 
att kunden får den produkt som denna har önskat sig. Detta är i linje med Lean Management 
som en av Big Room – aktiviteterna då studier har visat att samverkan samarbete och Lean 
Construction har liknande principer: kundfokus, kultur och människor, bortskaffande av avfall 
och kontinuerliga förbättringar är viktiga områden i båda ideologierna (Ansah et al., 2016). 
 

5.5 Virtuellt byggande med VDC (Virtual Design and Construction) 

VDC, som är en blandning av BIM-modeller och dess information samt olika arbetssätt, 
organisationsanpassning och kommunikationsmönster, är ett viktigt verktyg vid projekteringen. 
Det är först när man deltar på NCC PS dagarna som man inser hur viktig det är med virtuellt 
byggande och VDC. Precis som i Big Room används BIM, i där här fallet VDC, för bl.a. 
samordning av projektet och alla ritningar dokument från de olika aktörerna.  
 
Lokalen som NCC PS genomförs i är ett tillräckligt stort kontor för att ca 20 personer ska jobba i. 
Den är utrustad med tekniska hjälpmedel som till exempel interaktiva skärmar, skrivtavlor eller 
projektorer. Interaktiva skrivtavlor och projektorer underlättar dokumentationen och bidrar till 
den kreativa processen för att hitta lösningar på problem och hinder som uppstår. Man vill alltså 
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försöka visualisera allt för projektgruppen så att alla kan se samma bild av projektet framför sig. 
Detta är lik en av grundpelarna för Big Room tänket, som innebär att höghastighetsinternet 
tillsammans med konferensteknik och nödvändig programvara för projektering, kontorsarbete 
och datahantering finns tillgänglig vid till exempel plattformar för framgångsrikt samarbete i Big 
Room.  
 
Virtualisering av ett byggprojekt är en ny teknik som kommer har stor betydelse i framtiden. 
Detta för att majoriteten av teknikbaserade branscher går mot digitalisering och användning av 
mer avancerade tekniker. NCC har redan påbörjat med virtuellt byggande genom just VDC, där 
man omvandlar något till en datorgenererad simulering av verkligheten. Detta görs för att 
projektgruppen och kunde ska få en känsla av hur slutprodukten kommer att bli. Precis som i 
ViBR, Virtual Big Room, är deltagarna i NCC PS uppkopplade till ett nätverk som länkar ihop det i 
en plattform som NCC använder för att skicka ut diverse dokument och mejl om projektet. Det 
är via denna plattform som allt om projektet är tillgänglig, alla underlag och ritningar, och så 
vidare. NCC PS använder det virtuella byggandet parallellt med det fysiska rummet som alla 
projektmedlemmar jobbar i. Detta gör att det fysiska rummet får ännu ett verktyg som kan vara 
av stor nytta. 
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6 Slutsats  

I detta kapitel ska författaren redogöra för frågeställningen, vad slutsatsen blev samt vilka 
hinder och möjligheter det finns. Som tidigare nämnt har författaren försökt svara på fyra 
delfrågor under arbetets gång. Dessa frågor har hjälpt författaren att på ett enklare sätt förstå 
sig på slutsatsen av frågeställningen. Därför kommer slutsatsen av delfrågorna att tas upp innan 
författaren redogör för slutsatsen av huvudfrågeställningen.  
 
En stor del av frågeställningen bygger på att den som jobbar i PS vet hur det fungerar att jobba i 
PS. Den första delfrågan svarar tydligt på denna fråga. I den empiriska delen fås en mer 
detaljerad kartläggning av NCC PS samt hur NCC jobbar med det men jag kommer att 
sammanfatta dem stora delarna av det. I dagsläget använder man PS i alla faser (fas 0, fas 1 och 
fas 2) av projekteringen. Utöver själva utförande av varje PS krävs det mycket arbete i form av 
förberedelser inför ett PS. Nedanstående punkter är enligt författaren de punkter som bäst 
beskriver syftet samt hur NCC jobbar med denna arbetsform. Dessa punkter har tagits fram av 
författaren utifrån den teoretiska referensramen och den empiriska analysen.  
 
PS används för:  
 

 En väl bearbetad projektering  

 Komma närmare kunden  

 Bättre kommunikation mellan alla aktörer  

 Stadga starka relationer och nätverk med andra företag  

 Som ett utbildningscenter där alla tar del av lärandet  
 
Noggrann bearbetning och utförande av projekteringsfasen  
Utifrån Lean teorin och de positiva kommentarerna från den empiriska analysen kan en tydlig 
slutsats dras och det är att genom detta arbetssätt kan man ändra sättet man driver ett projekt i 
projekteringsfasen. Det är ett bra sätt att se till att slutprodukten blir så bra som möjligt och att 
kunden får det denna har tänkt sig från början. Det gamla traditionella sättet att jobba är enligt 
författaren och flera av respondenterna ett ineffektivt sätt att föra ett projekt på i jämförelse 
med PS. Att jobba enligt PS innebär att man tillsammans jobbar mot ett uppsatt mål och att 
man tillsammans skapar en större kundnöjdhet genom ett stort engagemang från samtliga 
gruppmedlemmar samt en stor tillit för både PS och för varandra.  
 
Komma närmare kunden  
Detta sätt att arbeta på gynnar samarbetet mellan NCC och beställaren då beställaren deltar i 
varje PS-tillfälle. Genom att ha beställaren på plats bland alla andra gruppmedlemmar kan 
viktiga krav och information fås. Detta leder till att beställaren, trots att projektet är upphandlad 
genom totalentreprenadkontrakt, får vara med och påverka projektet redan i 
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projekteringsfasen. Detta gynnar gruppen för de kan som sagt få tydligare krav som de ska följa 
samt att de kan ledas mot de av beställaren själv.  
 
Kommunikation mellan alla parter  
PS, enligt författaren, används även som ett kommunikationsverktyg för att på ett mer effektivt 
och smidigt sätt nå ut till de inblandade aktörerna för att lösa uppgifter tillsammans, utan 
behöva använda sig av andra kommunikationsverktyg som e-mail och telefon (bortsett från 
kallelse till möten i tidiga skeden där ett kontrakt om genomförandet av PS ej tecknats)  
 
Stadga starka relationer och nätverk med andra företag  
Genom att jobba enligt denna arbetsform kommer NCC nära olika konsultföretag i branschen. 
Detta leder till en relation mellan företagen som kan leda till ytterligare samarbete av andra 
projekt. Detta kan sedan utökas ju mer företag som deltar i projekt som genomförs i PS som så 
småningom leder till att man skapar ett starkt nätverk av de relationer som man har fått genom 
detta samarbete, ett nätverk som ska grunda sig i tillit för varandra och för PS.  
 
Som ett utbildningscenter där alla tar del av lärandet  
Att jobba enligt PS främjar kunskaps- och informationsutbyte mellan gruppmedlemmarna och 
därmed mellan organisationerna. I en miljö där alla befinner sig under samma tak, löser ett 
uppdrag tillsammans och kommer med förslag till lösningar från olika perspektiv och synvinklar 
är det lätt att uppta information fast än man inte tänker på det. Enbart genom att delta på PS 
mötena kände författaren av energin i rummet och drivet alla inblandade aktörer hade samt 
viljan att utföra arbetet bra. 
 
Vidare gäller det att förstå vikten av bra förutsättningar för att PS ska fungera på ett 
tillfredställande sätt för alla som medverkar. För att genomföra ett felfritt PS krävs det, enligt 
författaren och utifrån den empiriska analysen och teorin, fem olika förutsättningar. Dessa 
förutsättningar är de förutsättningarna som har tagits upp i den empiriska analysen:  
 

 Styrning av NCC PS och Ledarskap  

 Kompetens  

 Lokal/teknik  

 Förberedelse/Metodik/Process  

 Kommunikation/Tid/flexibilitet  
 
Styrning av NCC PS och Ledarskap  
Författarens uppfattning är att, utifrån den empiriska analysen och teorin, att styrningen är en 
viktig förutsättning för drivande av PS. Det ska alltså vara rätt personer som leder gruppen. Med 
rätt personer men författaren någon som verkligen tror på arbetsmetoden PS och någon som 
kan motivera och engagera alla i gruppen till att jobba så bra och effektivt som möjligt. Utöver 
detta ska de kunna planera med marginaler i fall att något oväntat händer, ha ett bra samspel 
mellan varandra, speciellt projekteringsledarna och VDC-koordinatorn så att det inte sker något 
missförstånd. Inte minst sagt bör dessa ledare tro på denna arbetsmetodik annars kan det bli 
som så att resterande gruppmedlemmar känner av den osäkerheten och slutar engagera sig i 
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arbetet. Genom att visa tydligt att man tror på PS visar man självsäker het samt att man står för 
det företagets representerar. Utöver projekteringsledarna bör projektchef och högre 
ledningsnivå ge PS det stöd som behöv  
 
Kompetens  
För att det ska vara möjligt att genomföra ett PS måsta alla inblandade aktörer ha rätt 
kompetens för att genomföra projektet. Detta innebär att det ska finnas en självsäkerhet i det 
de levererar. Utan rätt kompetens kommer man inte långt i detta arbetssätt. Genom att fråga 
konsulterna vid upphandlingsfasen kan man säkerställa vilken typ av kompetens innehar. Utöver 
detta bör olika Lean spelas vid startworkshopen för att tydliggöra grundtanken mer PS. 
 
Lokal/teknik  
Denna del är en kritisk del för att få PS att fråga felfritt. Utifrån respondenternas svar kan den 
slutsatsen dras att både lokalen och tekniken bör förbättras för att man ska kunna jobba mer 
effektivt i PS. Till att börja med måste internetuppkopplingen vara felfri. Detta innebär att det 
inte får förekomma avbrytningar i nätverket då det kan störa gruppmedlemmarnas arbetsrytm. 
Vidare bör VDC användandet göras enklare. För att användandet av VDC ska vara 
användarvänligt bör NCC antingen ha en mindre genomgång eller föreläsning om det i 
startworkshopen eller någon gång under projektets gång. Ju lättare gruppmedlemmarna förstår 
sig på VDC teknologin desto snabbar kan man ta nytta av dess fördelar.  
 
När det kommer till lokalen och arbetsmiljön är en förutsättning, som kan göra genomförandet 
lättare, att hyra flera lokaler så att två projekt inte körs samtidigt i en och samma lokal då det 
kan bli trångt och ont om platser. Även bra ergonomin är en viktig förutsättning så att man får 
en bra arbetsmiljö.  
 
Förberedelse/Metodik/Process  
De förberedelser som måste göras innan ett PS bör finnas som en standardiserad mall för att 
man ska kunna gå igenom det inför et PS. Dessa förberedelser kan vara i form av upphandlingar 
av konsultinformering om projektet. Det gälle dock att man skickar ut förfrågan i god tid så att 
konsulterna hinner kolla igenom uppdraget. Det kan hända att konsulter inte känner till syftet 
med PS. Därför är en förutsättning att man förklarar för de i god tid vad det innebär att jobba i 
PS samt vad som förväntas. För att göra detta tydligare kan man ha med en beskrivande text om 
PS i kontraktet som man skriver på. En annan förutsättning är en bra startworkshop. Då det 
klargör mycket vad som ska göras, vad som förväntas av alla, vilket mål beställaren har med 
projektet och de olika kraven som ställ på det är det viktig att lägga mycket krut på 
startworkshopen.  
 
Kommunikation/flexibilitet/tid  
Kommunikation, flexibilitet och tid är tre förutsättningar som är av största betydelse för 
genomförandet av PS. Kommunikation fungerar som ett verktyg för att lättare komma fram i 
projektet. Utan det kommer man inte långt. Med flexibilitet menas förmågan att kunna anpassa 
sig till de förutsättningarna som man har. Detta innebär att en man bl.a. ska kunna acceptera 
ändringar i tidplanen. De flesta av föregående förutsättningar grundar sig en grej, och det är 
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tiden. Anledningen till att författaren har valt tiden som en förutsättning är på grund av att har 
man god framförhållning och planerat i god tid kan PS mycket väl fungera inom vilka företag 
som helst. 
 
När det kommer till samarbetet mellan NCC och konsulterna bör detta struktureras så att det 
gynnar projekteringsprocessen i PS, detta eftersom det krävs ett stort och nära samarbete från 
alla inblandade och man måste hela tiden sträva efter att tillföra något till PS för att stärka 
samarbetet. Det har diskuterats en del kring samarbetet mellan konsulterna och NCC och det 
faktum att det alltid uppstår problem mellan dessa. Dock har denna studie visat på andra 
resultat då åsikter om förhållandet och samarbetet i den empiriska analysen visat sig vara av 
den positiva delen. De uppfattningar och synpunkter som fanns gällande beslutstagandet i PS 
visade sig bara vara falska rykten enligt den empiriska analysen. 
 
Beslutstagandet i dagsläget i PS sker för det mesta gruppvis. Det händer att en lösning på ett 
tekniskt problem tas fram av en enskild person, då får denna ansvara för den också. Om detta 
beslut tas i grupp ansvarar hela gruppen för det beslutet. Men om det visar sig bli fel ute i 
produktionen är det projektören som får stå för det felet. Om felet uppstår pga. oförutsedda 
ändringar delar man på kostnaden. Detta regleras av hur kontrakten är skrivna och vilka 
befogenheter man har när det kommer till att ta beslut. Detta går att göra ännu tydligare genom 
att noggrant protokollföra ett möte där allt som säg skrivs upp samt att man skriver upp vem 
som har sagt vad. Det tar självklart lite mer tiden men åtminstone har man något att falla 
tillbaka på när det väl blir fel. Detta leder så småningom till effektivt arbete från samtliga i 
gruppen då ingen vill göra fel som man får betala för. Det kan vara ett incitament till att göra 
klara och tydliga ritningar, för att slippa ta den kostnaden.  
 
Utifrån författarens uppfattning om de olika projekteringsgrupperna som finns i dagsläget är det 
många av konsulterna som är återkommande, vilket är positivt. Ett sätt för att stärka 
samarbetet i de projekten är aktiviteter utanför jobbet. Att förbättra ett samarbete behöver 
inte alltid komma inifrån företaget utan det kan vara utanför. Genom gemensamma aktiviteter 
stärker man bandet med de övriga i gruppen. Det kan mycket väl leda till att effektiviteten ökar. 
Utöver detta gäller det att snabbt få in de nya aktörerna in i gruppen och även detta kan man 
lyckas med genom dessa aktiviteter.  
 
Ett effektivt men svårt sätt att försöka stärka samarbetet mellan NCC och konsulterna är genom 
incitamentsbaserade kontrakthandlingar där bägge parter ska kunna gå med vinst trots att man 
sänker kostnaderna genom effektiva och innovativa lösningar. Denna typ av antaganden 
behöver dock undersökning inom områden som har med affärsutveckling att göra. Författarens 
generella synpunkter på detta är att sådan typ av kontraktshandling skulle passa bäst i partnern. 
Dock skulle det bli krångligt om man hade en enskild incitamentsbaserad kontrakthandling med 
varje disciplin. Förslaget här är då att genomföra ett incitamentssystem för hela 
projekteringsgruppen. Svårigheten i detta blir då att komma överens med konsulten och 
företaget om hur mycket företaget respektive konsulten får.  
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Rent teoretisk är denna punkt väldigt viktigt eftersom den syftar till att förstå vikten av 
samarbetet mellan de inblandade. Som tidigare nämnt bör ett Big Room liknande koncept bestå 
av rätt folk. Med” ”rätt”’ menades personer som är villiga, att framförallt, samarbeta med 
varandra och underlätta arbetet för gruppen. Samma sak gäller för PS. Utan rätt folk kommer 
samarbetet inte fungera, vilket leder till att projektet blir lidande. 
 
Kan men utifrån detta standardisera förberedelsearbeten inför en start av PS så att man skapar 
gynnsamma förutsättningar för alla medverkande i PS? Denna fråga är en väldig bred fråga och 
det man måste ha förståelse för är att det är svårt att tillfredsställa allas behov. Dock har 
forskaren lyckats samla ihop några punkter som är av stor vikt för förbättring av PS. De 
förberedelsearbeten som måste göras inför varje PS kan standardiseras på ett sådant sätt att de 
kan användas oavsett vilken fas projekten befinner sig i. Dessa är grundläggande aspekter som 
man måste tänka på men som man av någon anledning inte utför i samma ordning. Denna rutin 
ska fungera som någon slags vägledning till att förbereda de nödvändiga delarna inför ett PS: 
 

1. Välj samarbetsform tillsammans med kunden samt säkerställ kundens mål, behov och 
projektidé/projektstrategi  

2. Utnyttjandet av VDC för kalkylberäkningar 
3. Bestämning av budgetramarna inför nästa fas  
4. Framtagandet av projektplan, hur ska projektet bedrivas  
5. Hyra lokal och förbereda de tekniska och arbetsmiljömässiga nödvändigheterna 
6. Inredning och utrustning på plats  
7. I god tid vara ute med intervjuandet av konsulter kring deras kompetens och kännedom 

om VDC samt NCC PS. Förklara bl.a. följande punkter:  
o Hur NCC jobbar med PS  
o I vilken fas projektet ligger i  
o Vad som förväntas av dem  
o Preliminära tidsplaneringen  
o I vilket program projekteringen kommer att ske i 3D  
o Hur beslut kommer att fattas och vem som har rätten till att ta besluten  
o Kraven på närvaro av en beslutsfattande person och anledningen till det 9.  

8. Genomföra upphandlingen av konsulter för projektering (gärna någon/några veckor 
innan startworkshopen)  

9. Bilda en tvärfunktionell grupp för projekteringen  
10. Nödvändiga resurser inköpta (verktyg och material)  
11. Framtagandet av kommunikationsplan 
12. Samordning och planering av startworkshopen mellan projekteringsledare, VDC-

koordinator. 
 
Ovanstående punkter är, utifrån den empiriska analysen och det författaren har upplevt som 
viktiga punkter att tänka på, de punkter som behöver standardiseras. Denna lista av 
förberedelsearbeten ska fungera på i alla faser, med undantaget att man inte väljer 
samarbetsformen igen i de olika faserna samt att man ska uppdatera kundens mål, behov och 
projektidé/projektstrategi. 
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 Vilka förutsättningar och hinder finns det för att driva en genomgripande 
Big Room/Obeya i en organisation i byggindustrin?  

 
När Lean Constuction introducerades av Koskela i början av 1990-talet såg man på en gång att 
problemen med den nya teorin skulle handla om barriärer vid implementering. Koskela (1992) 
påpekade dock att dessa barriärer kommer att överskridas med tiden. Även andra författare har 
utvecklat och funnit nya barriärer för implementering av Lean Construction. Det stora 
problemet med Lean Construction är alltså att det inte implementeras. Koskela (1992) anser att 
byggbranschens motvilja till förändring är den absolut största barriären, vilket också är 
skillnaden mellan den kontinuerliga tillverkningsindustrin och den projektbaserade 
byggindustrin.  
 
Ett av de största problemen är just oviljan att tillämpa nya idéer och tekniker. Inom 
byggbranschen anser man att det inte är möjligt att tillämpa en generell strategi för alla 
byggprojekt då det finns en övertygelse av att varje projekt är unikt (Sarhan & Fox 2013). Denna 
inställning gör att byggföretag undviker att implementera Lean Construction. För att ett företag 
enklare och med större möjlighet ska kunna implementera fungerande Lean 
Constructionverktyg (Big Room bl.a.) måste man utreda implementeringsbarriärer (Sarhan & 
Fox 2013). Några av de hinder som nämns av Sarhan och Fox (2013) är företagskultur och 
tradition, där oviljan till förändring är det största hindret. Detta bygger vidare på en motvilja att 
förändra något som redan anses fungera. Detta är orsaken till att många företag låter bli att 
implementera något nytt som förändrar företaget till det uppstår en krissituation uppstår i 
organisationen, då är det ofta redan försent och varken tid eller pengar finns till en 
omorganisation. Risken finns att Lean Construction tillämpas snabbt och utan tillräcklig 
utbildning för deltagarna vilket innebär att målen för Lean Construction är svåra att uppnå. 
 
Ännu ett hinder för effektiv användning av Lean Construction har visat sig vara brist på stöd från 
ledningen, speciellt från mellanchefer då dessa personer ofta har haft svårt att se fördelarna då 
deras erfarenhet och utbildning inte är tillräckligt. I kombination med svag kommunikation 
mellan aktörerna har det blivit svårt att upprätta ett fungerande samarbete (Sarhan & Fox 
2013), som anses vara en av de viktigaste aspekterna av Lean Construction (Mossman, Ballard & 
Pasquire 2010). Ännu ett problem som uppstår är att de aktörer som ska tillämpa Lean 
Construction oftast saknar den kunskapen vilket i stort sett innebär att en regelrätt tillämpning 
ej är möjlig. Lean Construction bör genomsyra hela organisationen enligt Ballard et al. (2002). 
Detta innebär att om en organisation väljer att implementera Lean Construction räcker det inte 
med att göra det i endast en grupp eller två grupper. En tillämpning inom endast ett område 
kan leda till brister i kommunikation mellan avdelningar och aktörer och målen med Lean 
Construction blir svåra att uppfylla. Därför har t.ex. NCC valt att implementera PS i ett helt 
affärsområde. En av de tydligaste barriärerna att överkomma är kostnaderna som uppkommer 
vid en omorganisation. Då man måste investera mycket i utbildningar, Lean-specialister, ny 
programvara och implementeringstid kan det vara kosta en organisation mycket och kan vara 
ett stort incitamentshinder för ett företag att omstrukturera (Sarhan & Fox 2013). Sarhan och 
Fox (2013) rankar implementeringsbarriärerna, deras resultat visar att brist på förståelse och 
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kunskap inom Lean Construction, brist på engagemang från ledningen samt kultur och attityd är 
de tre största hindren för att lyckas implementera Lean Construction.  
 
För att fortsätta på svaret till forskningsfrågan är det bra att åter uppkoppla grunden för Big 
Room och vilka olika delar det ingår i det. Figuren nedan är beskriver Big Room i form av en 
hierarkikarta. 
 

 
Bild 11: Big Rooms olika delar  
 
Om vi fokuserera på de undergrupper som finns (7 styckena) kan man på en gång få en aning 
om vilka delar som är möjliga att få igenom och vilka delar som kan vara ett hinder.  
 
Folket:  
Detta är företagsbaserad, hur vida företagsanställda är för Big Room tänk eller inte. Exempelvis 
kan sägas att på NCC var alla medvetna om PS fördelar och hur bra det är för företaget, annars 
hade man inte implementerat det från början. Folket kan vara en förutsättning på det sättet att 
man är för Lean tänket och vill hela tiden effektivisera det man arbetar med. Detta leder till att 
det sprider sig inom branschen och gör att byggbranschen blir bättre på att minska slöseri och 
annat icke-värdesättande aktiviteter för kunden i fråga. På motsvarande sätt kan det vara ett 
hinder då många (inom byggbranschen) inte har kommit till den punkten att de vill byta 
arbetssätt (ex. hur man leder projekteringen i ett byggprojekt). Byggbranschen är allmän känd 
för att vara en bransch där ändringar inte är lika accepterande som andra branscher. 
 
Utrymme:  
Utrymmet är en viktig del inom Big Room. Det kan dock bli ett stort hinder för företag som vill 
genomföra ett Big Room liknande koncept men som inte har tillgång till lokaler att genomföra 
det. Ju större ett projekt är desto större blir gruppen av aktörer och därmed kommer de behöva 
större utrymme. Detta är en viktigt kriterier att uppfylla. En förutsättning för de som har 
utrymmen som behövs är att de kan genomföra en Big Room med alla dess komponenter, så 
som grupprum för gruppmöten, teknologin för BIM projektering etc. och lokalen för att kunna 
ha alla tavlor och verktyg. Ju mer likt en korrekt Big Room man han har det desto mer kan 
deltagarna bli motiverade till att jobba på det sättet och detta leder i sin tur till att man 
motivera sina partner och konkurrenter till att jobba enligt detta koncept och återigen försöka 
sprida det inom byggbranschen.  
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Teknologin och virtualisering: 
Denna punk är en definitiv förutsättning för de olika organisationerna att utvecklas mer än vad 
man har gjort redan. Teknologin har nått den punkten att nästan allt är möjligt att genomföra. 
Ta VDC och virtuellt byggande tillexempel. Dessa verktyg skapar stora fördelar för 
organisationen och för projekten i fråga. Fördelarna är bl.a. att kunna visualisera projektet i real 
tid, få en klar bild på hur det kommer att bli samt samordningen av det. En förutsättning för att 
kunna använda denna typ av teknologi är att man har råd med det, det vill säga det ekonomiska, 
men också att rätt kompetens finns i företaget. Vem som helst kan inte handskas med detta typ 
av verktyg då det kan var rätt komplicerad. Har man någon som kan utföra det teknologiska 
arbetet inom BIM och liknade komplex uppsättning är det en stor förutsättning för felfri 
genomförande av projektering. Ett hinder är även här personerna som jobbar i projektet. Det 
finns personer som fortfarande föredrar 2D ritningar t.ex. Dessa personer kan vara ett stort 
hinder och rent av vara emot att jobba med visualisering och 3D modellering. Detta går tillbaka 
till att de är vana att jobba på ett visst sett. Ännu ett hinder kan var ledningen och 
företagskulturen som är uppbyggd på ett speciellt som inte stödjer sådan projekteringsformen 
Big Room. Dessa går att övertyga enbart med resultatuppvisande av tidigare 
projektgenomförande i Big Room form. Visar man fördelarna kan man kan man lyckas med att 
övertyga de som inte vill ha ändring i företagets arbetssätt.  
 
Kunskapshantering:  
Detta är ett stort hinder för de flesta organisationerna inom byggbranschen. Många 
organisationer har problem med att hantera den kunskap som kommer in i företaget under ett 
projekt. Detta gör att nödvändig kunskap inför nästa projekt blir oftast borttappade eftersom 
ingen har hanterat eller lagrat det någonstans så att den är tillgänglig för andra människor. 
Förutsättningen för kunskapshanteringen är upp till företaget om det är bra eller inte. Det finns 
företag som har tid att göra en återkoppling av sina projekt så att man går igenom fördelar och 
nackdelar med det som har gjorts. Dock är det inte någon som vill ta tag i detta, trots att den är 
väldigt viktig. Sen finns det andra företag, som NCC t.ex. som påbörjar ett projekt innan ett 
annat projekt är avslutat. Detta gör det väldigt svårt för de att hinna med kunskapsföringen. 
Lyckas man med detta har man goda förutsättningar att lättare genomföra ett projekt som har 
liknande moment som ett föregående projekt. Hindret i detta fall är att tiden inte räcker till för 
att ha en genomgående kunskapsåterföring med alla inblandade i projektet. 
 
Planering och underlättande:  
Det finns bra förutsättningar för denna del då alla byggföretag är bekant med sina 
planeringsverktyg. Att kunna planera för bra projektledning är nödvändig som tidigare 
anmärkts. Planeringen är grunden till genomförandet ute på bygget. Detta innebär att ju bättre 
man planerar ett projekt desto bättre genomförande får man. Självklart förekommer det 
oväntade situationer som inte är planerade men då gäller det att man har back up-plan för de 
lägena. Dessa oväntade situationer kan var ett hinder om man inte är förbered på det. Dessa 
kan leda till att man inte följer planeringen helt ut, vilket gör att projektet blir sårbar och 
därmed inte helt felfritt. Ännu ett hinder är verktygen som man använder. Det gäller att man 
har verktygen som krävs för att på ett enkelt sett planera, dela ut planeringen till alla 
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medlemmar och korrigera planeringen på ett smidigt sätt. Det kan räcka med att man har ett 
gemensamt intranät där man lägger upp allt som är nödvändigt att veta. 
 
Lean Management:  
Utmaningen med denna del är att få med alla projektaktörer att jobba enligt Lean filosofin. Det 
finns företag som vill på något sätt eliminera slöseri och effektivisera de olika processerna, men 
ingen av de gör det i Leans namn utan något annat. NCC är det företag som börjar gå mer och 
mer mot Lean tänket, och det har man gjort genom att initiera NCC PS som är ett koncept 
liknande Big Room. Lean Management är en bra förutsättning för lyckad projektering om man 
följer den fullt ut. Det går inte att inte göra det full ut och förvänta sig bra resultat. Ett hinder i 
detta fall blir bristen av kunskap inom Lean både internt i företaget men även allmän inom 
byggbranschen. Denna punkt går att förbättra mycket inom byggbranschen och när man väl har 
lyckats med att utveckla byggbranschen utifrån Lean, har man tagit ett stort steg mot en 
effektivisering av byggbranschen, speciellt vid projekteringsfasen. 
 
Utöver ovanstående punkter finns en del andra punkter att tänka på vid implementeringen av 
Big Room. En av dessa punkter är samarbetet med andra organisationer som ingår i projektet. 
För att Big Room ska fungera felfritt måste alla parter ha accepterat arbetsmetoden och alla 
måste känna sig väl bekanta med den, annars kan misstycke skapa dålig stämning i gruppen. 
Något annat att tänka på är närvaron av samtliga aktörer. Dessa måste alltid delta så att 
diskussioner kan tas på plats och för att tillsammans kunna lösa dessa diskussioner. Det sista 
punkten är att organisationen som leder projektet i Big Room måste tro på iden och vilja jobba 
på detta sätt, annars är det ingen idé implementera det. Utöver detta bör man ha uppfyllt det 
författaren har redogjort i svaren på undersökningsfrågorna. Med detta har man ett bra 
utgångsläge vid påbörjat projekt. 
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7 Diskussion och fortsatt arbete 

7.1 Diskussion  

Varför är denna typ av forskning viktigt? Likt forskning inom sjukvård är forskning inom 
byggbranschen viktigt för samhället och dess individer då utökad kunskap kring byggbranschen 
stärker samhällets utveckling, kvalitet samt befolkningens välmående och inte minst sagt 
miljöpåverkan. Att undersöka aspekter som berör en diskuterad samhällsfråga, byggbranschens 
miljöpåverkan samt byggbranschens effektiviseringsarbete, kan därför anses beröra många av 
de aspekter som påverkar samhället. Forskningsfrågan och dess besvarande berör ett utvecklat 
arbetssätt som påverkar hela samhället på ett positivt sätt i längden. Anledningen till detta är 
för befolkningens ständiga kontakt med miljön, byggbranschens påverkan på samhället samt 
samspelet däremellan. Denna uppsats har på flera nivåer påvisat klara koppling till den 
samhällsvetenskapliga forskningen som har benägenheten att ändras hela tiden. Som studien 
har visat finns det klara fördelar med detta arbetssätt. Detta är ett nytt sätt att tänka inom 
byggbranschen. Problemet med branschen generellt är att allt för stora förändringar inte 
uppskattas utav alla då man inte vill ändra på ett redan fungerande arbetssätt, det traditionella 
sättet att driva projekt på. Byggbranschen är kvar vid det gamla sättet eftersom den känns 
tryggast då man är van vid det. Eftersom lean tänket inom bygg är relativ ny finns det inte 
många företag som implementerar det i sin organisation ännu. Däremot är aktörerna i 
byggbranschen väl medvetna om det höga kravet som sätts för att minimera kostnader och 
minska byggtiden. Inte minst sagt vill man minska påverkan på miljön. Detta kan göras genom 
att effektivisera byggprocessen eller delar av den. Detta arbetssätt är ett sätt att effektivisera 
större delar av byggprocessen. Då många aktörer medverkar inom byggprocessen är Big Room 
eller liknande verktyg väldigt givande vid projekteringsfasen då man kan få en mer 
genomarbetat objekt i slutändan. Detta gör i sin tur produktionen av det objektet mer felfri 
eftersom alla parter har medverkat redan från början och vet vad, hur och när det ska göras. På 
detta sätt belastas samhället mindre med alla extrakostnader som kunde ha förekommit samt 
minskar man påverkan av miljön. Man kan även få en närmare och mer passande samverkan 
mellan parterna som ingår i detta arbetssätt. 
 
Byggbranschen är i en fas där men börjar inse att ett byggprojekt inte går att styra och 
kontrollera så att verkligheten stämmer överens med planeringen utan det är tvärtom. Det 
tänket är något som härstammar från det gamla traditionella sättet att driva ett projekt. Just 
därför är byggbranschen på väg att gå ifrån det och börja jobba enligt mer effektiva arbetssätt. 
Big Room kanske inte är hela svaret till en felfri och miljövänligare byggprocess men det kan 
sägas vara en viktig pelare eller fundament för effektiviseringen av byggprocessen i framtiden. 
Problemet eller utmaningen med att övergå från en sådan fas till en fas där effektiva metoder 
appliceras och teknologin börjar integreras allt mer i byggbranschen är att få med den äldre 
generationen i strömmen. Den generationen föredrar papper och penna samt traditionell 
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projektledning före datorer och tekniska prylar och effektivare men mer energikrävande 
arbetssätt. Därför är det viktigt att de organisationer och företag som redan tillämpar Lean och 
Big Room liknande arbetssätt försöker nå ut till andra aktörer i branschen för att verkligen 
trycka på fördelarna med detta arbetssätt. Där är först när man lägger fram alla fördelar på ett 
pedagogiskt sätt som man börjar acceptera en övergång till detta arbetssätt. 
 
Trots att traditionell projektledning har sina brister finns det tillfällen då den passar bättre än 
Lean metoden Big Room. Ett exempel är vid anläggningsprojekt där man inte lägger lika mycket 
vikt på projektering som vid husbyggnation. Anledningen till detta är för att man slipper extra 
kostnader för att ha alla aktörer på plats flera gånger i veckan. Kostnader som företagen inom 
husbyggnadsprojekt tjänar in genom att bygg med felfri och snabbt tack vare det 
genomarbetade projekteringen (som utförs via Big Room) 
 
Vad är det denna uppsats har gett svar på? Uppsatsen konstaterar att det finns en samhällelig 
problematik vars en del av lösning utgörs av resurseffektivisering genom Lean Construction. 
Dem olika delarna i uppsatsens visar tydliga kopplingar till bl.a. gynnsammare 
arbetsförhållanden, ett mer hållbart samhälle som på långsiktig kommer ha en minskning av 
slöseri av resurser samt faktorer som kan knytas till en mer ekonomisk utveckling i samhället då 
byggbranschen är involverad i alla delar av samhället, så väll offentlig sektor som privata sektor. 
Denna uppsats kan vara ett adderande bidrag till den nuvarande samhällsvetenskap genom den 
förståelse som har fåtts kring de aspekter som kan beröra byggbranschens pågående satsning 
med Lean Construction. Detta är enligt Halvorsen (1992, s. 18) viktigt när samhället utvecklar 
nya sätt att begripa verkligheten igenom.  
 
Uppsatsen har bidragit med ett tillägg för samhällsutvecklingen, detta genom både den 
teoretiska och praktiska delen. Detta bidrag klargörs då effektiviteten av den svenska 
byggbranschen i slutändan påverkar samhället, där framtida arbetskraft har en vikit roll. Med 
tanke på att byggbranschen har en viktig roll i samhället och många blir påverkade av den både 
miljömässig men även ekonomisk, kan slutsatsen dras att den utförda studien bidrar till 
forskningen på en samhällsnivå från flera olika perspektiv. 
 

7.2 Förslag på fortsatt forskning/arbete 

Dessa förslags på förbättringar har tagits fram genom att analysera de svagheter som PS har i 
dagsläget. Detta har gjorts med hjälp av den empiriska analysen.  
 
Förbättringar: 

1. Uppgradera lokalen (bättre nätverk, höj-och sänkbara bänkar, två skärmar). 
2. Hyr flera lokaler så att två PS inte drivs parallellt i samma lokal  
3. Se till att vara tydliga med hur ni presenterar projektet, informationen om NCC PS, 

tekniken, beslutstagande samt vikten av närvaron på mötena.  
4. Se till att inför varje PS tillfälle skicka ut ett informationsblad om vad nästa PS tillfälle 

kommer att behandla/vilka problem som kommer att tas upp.  
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5. I dagsläget verkar det finns oklarheter kring Fas 0, vad den innehåller, hur man ska 
genomföra PS i den fasen. Skapa en rutin som kan följas i alla fas 0:or. Genom detta 
skapas likadana förutsättningar för projekten.  

6. Se till att protokollföra varje möte och gör detta i detalj där beslut i möten länkas med 
en person. Alternativ är att man inför en traditionell protokollföring så att det problemet 
löses.  

7. En klar avgränsande linje bör dras mellan vad som görs av arkitekten respektive 
konstruktören. Detta för att inte skapa förvirring mellan dessa discipliner, samt att 
arkitekter kanske får en mindre arbetsbörda  

8. Då arkitekten (och oftast konstruktören) har mycket att göras borde dessa få någon PS 
tillfäller mer på sig att förbereda sig  

9. Se till att högre chefer är involverad i PS mer så att de vi upphandling av nya projekt 
tänker på tiden det tar att förbereda inför ett PS. Hellre att man försöker få ett projekt 
att börja en eller två veckor senare än tänk och gör en ordenligt planering än att man 
rusar in i ett projekt oförberet bara för att kunden vill det.  

10. Projekteringsledaren, projektchef, inköparen och även produktionen bör tillsammans 
handla upp konsulter.  

11. Bättre marknadsföring av NCC PS både vi upphandling av konsulter men även i media 
och utanför företaget.  

12. Ta hänsyn till tiden som det tar för att förbereda inför ett PS. 
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9 Bilagor 

 
Bilaga 1: Intervjufrågor till projekteringsledare  
 
Bakgrundsfrågor  
 
Namn:  
Yrke:  
Erfarenhet (i antal år):  
 

1. Vad är dina arbetsuppgifter på NCC?  
 
Att jobba i PS  
 

2. I de projekt som du har nu/har haft i PS, i vilket skede har du kommit in i bilden?  
- Känner du att det finns en skillnad mellan att jobba i PS och utanför det? Hur skiljer sig 

slutprodukten  
- Upplever du några speciella fördelar med PS?  
- Upplever du några speciella nackdelar med PS?  
- Finns det osäkerhet kring den juridiska regleringen av PS? I så fall vad?  
- Hur ofta får du feedback från de andra aktörerna om hur det går för de att jobba i PS? 
- Har det uppkommit något problem någon gång? Vad kan du göra åt det? Nätverk,  
- Har ni några standardiserade rutiner som ni måste genomföra INNAN ett PS påbörjas? 
- Ser du någon förbättrings potential i PS och förarbetet av PS? Vad för något? 

 
Nulägesanalys  
 

3. Hur går det till när ni handlar upp konsulter?  
- Vad går ni efter när ni ska bestämma vilka konsulter som ni vill jobba med? Är det pris? 

Personbaserad? Tidigare referenser?  
 

4. Hur ofta försöker ni få en samsyn med konsulterna om vad det är som ska göra?  
- Syftet med denna studie är bl.a. att komma med förslag för hur NCC och alla inblandade 

aktörer jobbar effektivare mot uppsatta mål. Hur tror du man kan förbättra samarbetet 
mellan er och de inblandade aktörerna så att alla jobbar effektivare mot samma målbild? 
På vilka olika sätt kan det hända att man inte strävar mot samma mål?  
 

5. När upphandlingen av konsulter är slutfört, eller kanske t.o.m. innan det, finns det några 
rutiner som måste genomföras för att tydliggöra för konsulterna vad det är som 
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förväntas av dem? Vilka vägval man ska ta? Olika checklistor som man ska ta hänsyn till 
osv?  
 

6. Finns det i dagsläget några oklarheter inför ett projektuppstart? Berätta så konkret som 
du kan, vad ’’bra förutsättningar’’ inför ett projekt innebär? 
 

7. Enligt dig, vad tror du ett förbättringsförslags till kontrakten skulle vara för att förbättra 
sammarbetet mellan konsulterna och NCC?  
 

Övrigt   
 

8. Vad är fördelen med VDC vid projekteringen?  
 

9. Vad är nackdelen med VDC vid projekteringen?  
 

10. Hur skapas drivkrafter till effektivitet och innovation internet och externt? 
 

11. Vilka möjligheter ger NCC för effektivitet och innovation?  
 

Sammanfattning   
 

12. Hur föredrar ni att upphandlingen av konsulter ser ut? Vad enligt dig får konsulter att 
vilja projektets bästa/sträva mot era uppsatta mål? (Vad skulle motivera dig för att göra 
ditt bästa för projektet skull?) Hur kan ni möta de halvvägs så att man får en ’’win-win’’ 
situation? ’ 
 

13. Finns det något du vill tillägga som ka vara till hjälp för denna studie? 
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Bilaga 2: Intervjufrågor till projektörer (konsulter och installatörer) 
 
Bakgrundsfrågor  
 
Namn:  
Yrke:  
Erfarenhet (i antal år):  
 

1. Vad är dina arbetsuppgifter på NCC?  
 
Att jobba i PS  
 

2. I de projekt som du har nu/har haft i PS, i vilket skede har du kommit in i bilden?  
- Känner du att det finns en skillnad mellan att jobba i PS och utanför det? Hur skiljer sig 

slutprodukten  
- Upplever du några speciella fördelar med PS?  
- Upplever du några speciella nackdelar med PS?  
- Finns det osäkerhet kring den juridiska regleringen av PS? I så fall vad?  
- Hur ofta får du feedback från de andra aktörerna om hur det går för de att jobba i PS? 
- Har det uppkommit något problem någon gång? Vad kan du göra åt det? Nätverk,  
- Har ni några standardiserade rutiner som ni måste genomföra INNAN ett PS påbörjas? 
- Ser du någon förbättrings potential i PS och förarbetet av PS? Vad för något? 

 
Nulägesanayls  
 

3. Hur går det till när ni blir upphandlade av era beställare? 
  

4. Vad går ni efter när ni ska bestämma vilka företag som ni vill jobba med? Är det pris? 
Personbaserad? Tidigare referenser?  

 
5. Hur ofta försöker ni få en samsyn med era beställare om vad det är som ska göras? - 

Syftet med denna studie är bl.a. att komma med förslag för hur NCC och alla inblandade 
aktörer jobbar effektivare mot uppsatta mål. Hur tror du man kan förbättra samarbetet 
mellan er och de inblandade aktörerna så att alla jobbar effektivare mot samma 
målbild? På vilka olika sätt kan det hända att man inte strävar mot samma mål?  

 
6. När upphandlingen av konsulter är slutfört, eller kanske t.o.m. innan det, finns det några 

rutiner som måste genomföras för att tydliggöra vad det är som förväntas av er? Vilka 
vägval man ska ta? Olika normer och checklistor som man ska ta hänsyn till osv?  

 
7. Finns det i dagsläget några oklarheter inför ett projektuppstart? Berätta så konkret som 

du kan, vad ’’bra förutsättningar’’ innebär inför en projektstart?  
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8. Hur ofta händer det att ni blir försenad med att lämna in ett projekt eller en del av ett 
projekt? 

  
9. Vem är det om brukar få stå för om något går fel? (Om man har gjort fel vid 

projekteringen t.ex.)  
 

10. Enligt dig, vad tror du ett förbättringsförslags till kontrakten skulle vara för att förbättra 
sammarbetet mellan konsulterna och NCC? 

 
Övrigt   
 

11. Vad är fördelen med VDC vid projekteringen?  
 

12. Vad är nackdelen med VDC vid projekteringen?  
 

13. Hur skapas drivkrafter till effektivitet och innovation internet och externt? 
 

14. Vilka möjligheter ger NCC för effektivitet och innovation?  
 

Sammanfattning   
15. Hur föredrar ni att upphandlingen av konsulter ser ut? Vad enligt dig får konsulter att 

vilja projektets bästa/sträva mot era uppsatta mål? (Vad skulle motivera dig för att göra 
ditt bästa för projektet skull?) Hur kan ni möta de halvvägs så att man får en ’’win-win’’ 
situation? ’ 
 

16. Finns det något du vill tillägga som ka vara till hjälp för denna studie? 
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Bilaga 3: Intervjufrågor till produktionschef  
Bakgrundsfrågor  
Namn:  
Yrke:  
 

1. Vad är dina arbetsuppgifter på NCC?  
 
Att jobba i PS  
 

2. I de projekt som du har nu/har haft som genomförts i PS, i vilket skede har du kommit in i 
bilden?  
 

3. Känner du att det finns en skillnad mellan sättet att jobba i PS och utanför det? Hur 
skiljer sig slutprodukten? 
 

4. Utifrån det ni får levererat till er från projekteringen, upplever du några speciella fördelar 
med PS? 

- Utifrån det ni får levererat till er från projekteringen, upplever du några speciella 
nackdelar med PS? 

- Finns det osäkerhet kring den juridiska regleringen av PS? I så fall vad?  
- Har ni några standardiserade rutiner som ni i produktionen måste genomföra INNAN ett 

PS påbörjas och innan produktionen påbörjas? 
- Får ni från produktionen möjligheten att vara med i PS? 
- Ser du någon förbättrings potential i PS? Vad för något?  

 
Nulägesanalys  
 

5. Är du inblandad i upphandlingsprocessen av konsulter?  
- Om ”Ja”: Hur går det till när ni handlar upp konsulter?  
- Vad går ni efter när ni ska bestämma vilka konsulter som ni vill jobba med? Är det pris? 

Personbaserad? Tidigare referenser?  
 

6. Hur ofta försöker ni få en samsyn med de inblandade i PS om vad det är som ska 
göra/byggas?  

- Finns det i dagsläget några oklarheter inför ett projektuppstart? Berätta så konkret som 
du kan, vad ’’bra förutsättningar’’ inför ett projekt innebär?  
 

7. Hur ofta händer det att byggandet av ett projekt fördröjs? Vad har det berott på?  
 

Övrigt 
  

8. Använder ni VDC vid produktion?  
- Om ”Ja”: Vad är för-och nackdelen med VDC vid produktion?  
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9. Hur skapas drivkrafter till effektivitet och innovation internet och externt?  
- Vilka möjligheter ger NCC för effektivitet och innovation?  

 
Sammanfattning  
 

10. Hur skulle ett idealt överlämnande från projektering till produktion samt ett idealt 
genomförande av ett projekt se ut?  
 

11. Finns det något du vill tillägga som ka vara till hjälp för denna studie? 
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Bilaga 4: Intervjufrågor till projektutvecklare  
Bakgrundsfrågor 
 
Namn:  
Yrke: 
Erfarenhet (i antal år):  
 

1. Vad är dina arbetsuppgifter på NCC? 2.  
2. Vad jobbar en projektutvecklare med? Självständigt arbete eller i grupp?  

 
Att jobba i PS 
  

3. Jobbar du/har du jobbat i PS?  
 

4. Om ’’ja’’: I de projekt som du har nu/har haft i PS, i vilket skede har du kommit in i 
bilden?  
 

5.  Känner du att det finns en skillnad mellan att jobba i PS och utanför det? Hur skiljer sig 
slutprodukten?  
 

6. Upplever du några speciella fördelar med PS?  
 

7. Upplever du några speciella nackdelar med PS? 
 

8.  Hur ofta får du feedback från de som jobbar inom PS om hur det går för de att jobba i 
PS? Har det uppkommit något problem någon gång? Vad kan du göra åt det?  
 

9. Har ni några standardiserade rutiner som ni måste genomföra INNAN ett projekt 
påbörjas?  
 

10. Ser du någon förbättrings potential i PS och förarbetet av PS? Vad för något?  
 

11. Syftet med denna studie är bl.a. att komma med förslag för hur NCC och alla inblandade 
aktörer jobbar effektivare mot uppsatta mål. Hur tror du man kan förbättra samarbetet 
mellan er och de inblandade aktörerna så att alla jobbar effektivare mot samma 
målbild? På vilka olika sätt kan det hända att man inte strävar mot samma mål? 12.  
 

12. Finns det i dagsläget några oklarheter inför ett projektuppstart? Berätta så konkret som 
du kan, vad ’’bra förutsättningar’’ inför ett projekt innebär?  
 

13. Hur ofta stöter ni på problem? Vad för problem kan det vara?  
 

14.  Enligt dig, vad tror du ett förbättringsförslags till kontrakten skulle vara för att förbättra 
sammarbetet mellan NCC och era partners?  
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Övrigt 
 

15. Vad är fördelen med VDC vid projekteringen?  
16. Vad är nackdelen med VDC vid projekteringen?  

 
17. Hur skapas drivkrafter till effektivitet och innovation internet och externt?  

 
18. Vilka möjligheter ger NCC för effektivitet och innovation?  

 
Sammanfattningsvis  

 
19. Hur skulle du som projektutvecklare vilja påverka PS? Vad i dagsläget funkar inte så bra 

men som du vet att du kan förbättra? 


