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Abstract
To seize experiences from completed projects in order to improve the quality
of conducted work, does currently not work satisfactorily in the construction
industry. Research shows that up to 1/3 out of the construction cost of
renovation and new constructions projects can be attributed to poor quality
costs. Some of these poor quality costs can be reduced by conducting a
systematic improvement work through experience feedback within companies.
NCC sees a potential to improve their work within the area of experience
feedback. The aim of this study is to describe how the work is conducted
today and by literature- and a case study identify ways to improve their work.
The case study has been conducted with both interviews and a questionnaire
that six officials from the group have participated in. Theory from literature
has then been discussed in relation to the outcome of the case study.
Overall, the attitudes towards working with experience feedback are positive
within the group and officials believe it is important to pursue this work. This
attitude will facilitate the development of the experience feedback. NCC has
central directives for how the experience feedback should be conducted, but
these are not always complied. To ensure that experience feedback will be
done NCC should follow the directives since the directives contain certain key
elements such as end meetings. Other things that NCC should do are to gather
experiences in a database so that it becomes more accessible in contrast to the
verbal experience feedback that dominates today. NCC should see the
experience feedback as an ongoing support process and provide adequate
resources to this process. Distinguishing the experience feedback from the
projects to a separate process with adequate resources, will ensure that the
data can be collected, analyzed and lead to systematic improvements.
Keywords: experience feedback, improvement work, continuous
improvement, poor quality costs, production monitoring

ii

Sammanfattning
Att ta vara på lärdomar från genomförda projekt för att förbättra kvalitén på
utfört arbete är idag något som inte fungerar tillfredställande i byggbranschen.
Forskning visar på att upp till 1/3 utav byggkostnaden för om- och
nybyggnadsprojekt kan härledas till kvalitetsbristkostnader. Genom att
bedriva ett systematiskt förbättringsarbete med hjälp av erfarenhetsåterföring
inom företagen så kan vissa utav dessa kvalitetsbristkostnader reduceras. NCC
vill idag utveckla sitt arbete med erfarenhetsåterföring då de ser en möjlig
förbättringspotential inom området. Detta arbete syftar till att ta reda på hur
erfarenhetsåterföringen bedrivs idag inom NCC och genom både
litteraturstudier och en fallstudie identifiera förbättringsmöjligheter inom
området. Fallstudien har genomförts med både intervjuer och en enkät som
sex tjänstemän från gruppen har deltagit i. Teori från litteraturstudien har
sedan diskuterats gentemot resultatet i fallstudien.
Överlag är inställningen till att arbeta med erfarenhetsåterföring positiv inom
gruppen och tjänstemännen anser också att det är viktigt att bedriva detta
arbete. Denna attityd är något som kommer underlätta utvecklingen av
erfarenhetsåterföringen inom gruppen. Det finns direktiv centralt från NCC för
hur arbetet med erfarenhetsåterföring ska bedrivas men dessa följs inte alltid.
För att säkerställa att erfarenhetsåterföringen blir gjord så bör NCC följa dessa
direktiv då direktiven innehåller vissa viktiga moment såsom slutmöten.
Annat som NCC bör göra är att samla erfarenheter i en databas så att dessa blir
lättillgängliga för alla inom gruppen. En databas är idag något som saknas då
det mest bedrivs muntlig erfarenhetsåterföring. Det är också viktigt att NCC
analyserar insamlad data för att det ska kunna leda till förbättringar. NCC bör
därför se erfarenhetsåterföringen som en ständig stödprocess och
tillhandahålla tillräckliga resurser till denna process. Genom att särskilja
erfarenhetsåterföringen från projekten till en egen process med tillräckliga
resurser säkerställs det att data kan samlas in, analyseras och leda till
systematiska förbättringar.

Nyckelord: erfarenhetsåterföring, förbättringsarbete, ständiga förbättringar,
kvalitetsbristkostnader, produktionsuppföljning
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1. Introduktion
Reducerade kostnader och ökade intäkter är en vinnande strategi för ett
företag som strävar efter att vara långsiktigt lönsamt(Josephson, 2013 s.14). För
att lyckas med denna strategi måste företaget leverera god kvalité på utfört
arbete, dels för att behålla och utöka kundkretsen och dels för att slippa icke
värdeskapande kostnader. Allt eftersom kundkraven på kvalité ökar så
behöver också företaget ständigt arbeta med att förbättra företagets processer
och produkter (Bergman och Klefsjö, 2012 s.46). En betydelsefull del av
förbättringsarbetet är att återföra erfarenheter inom organisationen, både
positiva och negativa, analysera dessa och utifrån analys förbättra
verksamhetens processer och produkter. Genom att lära av genomförda
projekt kan företaget effektivisera sitt arbete och minska antalet icke
värdeskapande kostnader.
Forskning visar på att upp till 1/3 utav produktionskostnaden för om- och
nybyggnadsprojekt är icke värdeskapande, där majoriteten av dessa kostnader
kan härledas till kvalitetsbristkostnader(Josephson & Lindström, 2011 s.17).
Kvalitetsbristkostnader är ett känt begrepp inom kvalitetstekniken som enligt
Sörqvist(1998 s.31) kan definieras som ’’de totala förluster som uppstår genom att
ett företags produkter och processer inte är fullkomliga’’. Erfarenhetsåterföring är
alltså ett verktyg för att lära sig av de kvalitetsbristkostnader som uppkommit
och se till så att dessa undviks i framtida projekt. Erfarenhetsåterföring är idag
något som endast förekommer i begränsad omfattning inom
byggbranschen(SOU 2002:115, s.25).
I dagens byggbransch är det hård konkurrens om projekten. Samtidigt finns en
stor förbättringspotential när det kommer till att optimera processer och
produkter, därför kan det företag som arbetar systematiskt med detta skaffa
sig en fördel inom branschen och på lång sikt vinna fler upphandlingar och
leverera en högre kvalité på sitt arbete.

1.1 Bakgrund till studien
NCC Mark/Anläggning i Västernorrland/Jämtland, hädanefter benämnt NCC,
har ambitionen att systematiskt arbeta med erfarenhetsåterföring och vill
därför utveckla sitt arbetssätt för att kunna bedriva en framgångsrik
erfarenhetsåterföring. Genom att ta tillvara på erfarenheter från genomförda
projekt och lära sig av dessa är förhoppningen att systematiskt kunna förbättra
verksamheten och på så vis öka NCC:s konkurrenskraft.
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1.2 Syfte
Syftet med examensarbetet är att undersöka och utvärdera hur erfarenheter
från genomförda projekt tas till vara inom NCC. Syftet är också att se vad
inställningen och uppfattningen om erfarenhetsåterföring är i dagsläget.
Arbetet syftar även till att identifiera om det finns specifika områden ledning
och medarbetare inom gruppen anser är viktiga att arbeta med, samt att samla
in eventuella förbättringsförslag från dessa om hur erfarenhetsåterföringen
kan förbättras. Slutligen skall arbetet resultera i förslag på förbättringar som
NCC kan vidta för att utveckla sitt arbete med systematisk
erfarenhetsåterföring.

1.3 Forskningsfråga
Hur kan erfarenhetsåterföringen utvecklas inom NCC?

1.4 Avgränsningar
Detta arbete omfattar 15 högskolepoäng vilket motsvarar 10 veckors
heltidsstudier. Arbetet är avgränsat till att endast behandla
erfarenhetsåterföring mellan tjänstemän vid NCC:s produktionschefsgrupp för
Mark/Anläggning, Västernorrland/Jämtland.

1.5 Beskrivning av fallstudieorganisation
NCC är en fusion av de två bolagen JCC, Johnson Construction Company och
ABV, Armerad Betong Vägförbättringar. Det var investeringsföretaget
Nordstjernan(ägare av JCC och delägare av ABV) som utökade sitt
aktieinnehav i ABV under våren 1988 och på så vis gjorde det möjligt att
hösten 1988 slå ihop de båda företagen till dagens NCC(NCC, 2015a).
NCC är ett av norra Europas ledande bygg- och fastighetsutvecklingsbolag.
NCC hade år 2014 ca 18 000 anställda och en omsättning på 57 miljarder SEK.
Tyngdpunkten av verksamheten bedrivs i Sverige och i de övriga nordiska
länderna. Det bedrivs också en viss verksamhet i Tyskland, Estland, Lettland
och i Ryssland. (NCC, 2015b).
NCC i Sverige är uppdelat på fyra olika affärsområden(NCC, 2015c), dessa
affärsområden är:
NCC Roads – Tjänster och produkter inom Vägproduktion.
NCC Construction – Produktion av bl.a. hus, industrilokaler, kontor och
anläggningar.
NCC Boende – Försäljning av nyproducerade bostäder.
NCC Property Development – Utveckling och försäljning av kommersiella
fastigheter.
2

Vidare är affärsområdena uppdelade på olika avdelningar med geografiskt
affärsansvar exempelvis NCC Construction Västernorrland/Jämtland. Dessa
avdelningar har i sin tur olika produktionschefsgrupper som exempelvis hus,
anläggning och mark. Detta arbete kommer att utföras i samverkan med NCC
Construction, avdelning Västernorrland/Jämtland vid deras
produktionschefsgrupp för Mark och Anläggning, se figur 1.

Figur 1, Organisationsplan NCC Construction Avd. Västernorrland/Jämtland
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2 Teori
2.1 Ständiga förbättringar
2.1.1 Förbättringsarbete
Då de externa kundkraven på kvalité ständigt ökar måste också företagen
förbättra sina produkter och processer för att leva upp till kundens ökade krav.
Att systematiskt arbeta med att förbättra verksamheten är därför en viktig del i
kvalitetsutvecklingen.
’’Den som slutar att bli bättre slutar snart att vara bra’’- Bergman & Klefsjö, 2012
s.46

Figur 2, Förbättringscykeln (Bergman & Klefsjö, 2012 s.46)
Ett bra sätt att illustrera förbättringsarbetet är med hjälp av den så kallade
förbättringscykeln (Bergman och Klefsjö, 2012 s.46). Förbättringscykeln
innehåller fyra steg, Planera - Genomför - Utvärdera – Lär vilken kan tillämpas
på det flesta produkter och processer. Denna cykel är en bra utgångspunkt för
att bedriva ett lyckat förbättringsarbete. Dagens byggbransch är bra på att
planera sina aktiviteter och genomföra dem men sämre på att utvärdera och
lära sig av dessa. Detta beror på att byggprocessen är fragmenterad med
många olika aktörer vilket gör det svårt att naturligt återföra erfarenheter till
rätt mottagare (Lidelöw et al., 2015 s.213)
Förutom de ökande kraven på kvalité från externa kunder så är
förbättringsarbetet viktigt utifrån ett kostnadsperspektiv. Både för kunden och
för den egna organisationens räkning är det viktigt att minska icke
värdeskapande kostnader, såsom kvalitetsbristkostnader. Om
4

förbättringsarbetet lyckas, så innebär det en högre kvalitet till lägre kostnad
vilket gynnar både den egna organisationens lönsamhet och kundens
nöjdhet(Bergman och Klefsjö, 2012 s.47).

2.1.2 Attityd och engagemang hos ledning och medarbetare
För att bedriva ett väl fungerande systematiskt förbättringsarbete så måste
ledning och medarbetare erhålla kunskaper om förbättringsmetodik och
attityderna kring ämnet behöver förändras(Sörqvist, 1998 s.111). Enligt
Sörqvists (1998, s.11)erfarenheter så det är viktigt att börja utbilda ledningen
först för att dessa skall få en insikt om vikten av arbetet och på så vis kunna
stötta förbättringsarbetet på alla nivåer inom organisationen.
Förbättringsarbetet är inget ledningen själva måste arbeta med i verksamheten
men arbetet måste ändå vara starkt förankrat hos ledningen. Enligt
Sörqvist(2004 s.128) är det är upp till företagsledningen att motivera sina
medarbetare genom att leda arbetet med engagemang och påtala att
förbättringsarbetet är en av de viktigaste och mest centrala
ledningsprocesserna som alltid skall prioriteras på alla nivåer inom
organisationen.
För att uppnå framgång med systematiskt förbättringsarbete krävs det att både
medarbetare och ledning ser vinsterna av att bedriva detta arbete. Det är
därför viktigt att i början rikta in förbättringsarbetet på de områden där det
märks tydligast t.ex. områden där det finns god besparingspotential samt
områden där det tydligt kan synliggöras att arbetet rönt framgång(Josephson
& Lindström, 2010 s.29).
För att lyckas med förbättringsarbetet är det också viktigt att både ledning och
medarbetare är delaktiga och engagerade. Genom att skapa en företagskultur
där medarbetarna känner delaktighet och en möjlighet att påverka sitt arbete
skapas också en god grund för att personalen skall utföra ett bra arbete. I
förlängningen kommer den människa som känner att den kan utföra ett bra
arbete också att engagera sig mer och vilja förbättra sitt arbete. Delegering av
befogenheter och ansvar är ytterligare något som är viktigt för att
medarbetarna skall känna delaktighet och engagemang(Bergman och Klefsjö,
2012 s.48).
För att motivera de som deltar i förbättringsarbete är det av vikt att ge dem
uppmärksamhet och beröm. Positiv feedback är en viktig motivationsfaktor
som skall användas för att motivera och engagera de som arbetar systematiskt
med förbättringsarbetet(Sörqvist, 2004 s.161).
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2.2 Erfarenhetsåterföring
2.2.1 Begreppet erfarenhetsåterföring
Erfarenhetsåterföring går till så att erfarenheter samlas in från både interna och
externa kunder till en process för att sedan utnyttjas till att förbättra processen.
Med andra ord kan erfarenhetsåterföring sägas vara att lära av tidigare
erfarenheter för att förbättra företagets processer(Lidelöw et al., 2015 s.255).
Det optimala är om ledning och medarbetare lär av både egna och andras
erfarenheter. Erfarenhetsåterföring bör vara en del av företagets
förbättringsarbete, då det med hjälp av detta arbete går att undvika att fel
upprepas och se till att positiva förslag tas tillvara på (Josephson, 2013 s.57).
Det är viktigt att förstå att erfarenhetsåterföring inte bara skall identifiera och
avhjälpa fel utan ska också identifiera positiva erfarenheter som kan leda till
förbättringar i företagets processer. Ofta kan något som visat sig framgångsrikt
eller fungerat dåligt inom ett projekt få samma utfall i många andra projekt
och det är därför viktigt att sprida erfarenheter både positiva som negativa i
organisationen (Sörqvist, 2004 s.405).
Om detta arbete lyckas finns stor besparingspotential i och med att fel slipper
uppstå om och om igen samt att bra idéer och förbättringsförslag kan tillämpas
i hela organisationen. Med andra ord vill organisationen utnyttja den befintliga
kunskapen som finns i organisationen och inte behöva uppfinna hjulet om igen
för varje nytt projekt. Erfarenhetsåterföring är en grundförutsättning för att ha
ett fungerande förbättringsarbete utifrån förbättringscykeln(Lidelöw et al.,
2015 s.255)

2.2.2 Sprida och dela erfarenheter
För att framgångsrikt kunna sprida värdefulla erfarenheter inom
organisationen är det viktigt att projektgruppen som är väl insatt i projektets
bra och dåliga erfarenheter sammanställer dessa innan projektet avslutas. Vid
sammanställning skall de erfarenheter som projektorganisationen tror kan vara
till nytta för andra projekt dokumenteras(Sörqvist, 2004 s.405). Dessa
erfarenheter kan senare ligga till grund för förbättringar i andra projekt eller
framtida förbättringsarbeten.
För att se till att spridning av erfarenheter och förbättringsförslag görs bör
organisationen ha ett forum som verkar för detta(Sörqvist, 2004 s.406). Det är
viktigt att samtliga projekt inom organisationen har samma rutiner för att
dokumentera och sprida erfarenheter, vilket gör informationen tydlig och
enhetlig. Att använda sig utav IT-stöd för dokumentation och spridning av
erfarenheter underlättar arbetet då det når samtliga inom
organisationen(Sörqvist, 2004 s.406).
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2.2.3 Analysera erfarenheter
Erfarenhetsåterföring handlar inte enbart om att samla in erfarenheter, det är
också viktigt att de insamlade erfarenheterna analyseras. Genom att sortera
erfarenheter går det att se t.ex. vilka fel som är vanligt återkommande och reda
ut orsakerna till dessa fel med t.ex. ett orsaksdiagram(Lidelöw et al., 2015
s.256). För att se till så att analyser genomförs bör företaget ha en
process/produkt-utvecklings avdelning eller åtminstone en person som har till
uppgift med att identifiera utvecklingsmöjligheter i erfarenhetsdatabasen.

2.2.4 Erfarenhetsåterföring som stödprocess
För att kunna tillgodogöra sig erfarenheter för organisationens långsiktiga
lärande bör erfarenhetsåterföring ske som en stödprocess till företagets
huvudprocesser, som i byggbranschen är byggprojekten. Om
erfarenhetsåterföring endast sker inom projekten så kommer denna bli lidande
då det blir ont om tid eller resurser(Lidelöw et al., 2015 s.257). Det blir också
svårare att fånga upp och lagra erfarenheterna om erfarenhetsåterföring
bedrivs i projektform.
Genom att bedriva erfarenhetsåterföring som en egenprocess, som syftar till att
förbättra företagets processer och produkter, skild från projekten så skapas en
stabil process där erfarenheter kan tas tillvara på kontinuerligt och ligga till
grund för systematiska förbättringar. Om erfarenhetsåterföringen sker som en
egen process så riskerar den inte att prioriteras bort mot andra kortsiktigare
mål. Allt eftersom indata i form av erfarenheter samlas i databasen kan nya
förbättringar initieras(Lidelöw et al., 2015 s.257).

2.2.5 Hinder för lärande i byggorganisationer
Inom byggbranschens projektorganisationer finns stora mängder kunskap och
erfarenheter. Arbetet med återföringen av dessa kunskaper och erfarenheter
till medarbetare och andra projekt är något som har visat sig vara svårt
(Josephson, 2013 s.100).
Nedan följer ett flertal hinder för att bedriva ett gott lärande i organisationen:


Kunskapen som byggs upp når sällan till organisationsnivå utan är
knuten till individerna i företaget. Detta gör att kunskapen blir flyktig
och svår att överföra till medarbetarna (SBUF, nr 06:39)



Eftersom att varje projekt förutsätts att gå med vinst och siktet oftast är
inställt på detta kortsiktiga mål så blir ofta det långsiktiga lärandet
inom organisationen lidande(Josephson, 2013 s.102).



Enligt Josephson(2013 s.101) finns en mentalitet inom branschen där
endast feedback och respons ges om problem uppstår, trots detta är det
ovanligt att feedback når fram till rätt person. Att få feedback vid
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uppkomna fel är viktigt för att lära sig av sina misstag och inte upprepa
samma fel.


Inom branschen finns en känsla av att inget projekt är det andra likt
och att byggbranschen är annorlunda mot andra branscher. Dessa två
tankegångar gör det svårare att ta till sig lösningar och lärdomar från
andra branscher och projekt(Josephson, 2013 s.102)



Många känner sig stressade över ständig tidsbrist och detta påverkar
organisationens långsiktiga lärande negativt(Josephson, 2013 s.102).

2.3 Kvalitetsbristkostnader
2.3.1 Definition
Kvalitetsbristkostnader kan definieras som ’’de totala förluster som uppstår genom
att ett företags produkter och processer inte är fullkomliga’’(Sörqvist, 1998 s.31).
Dessa kan därmed härledas till exempelvis slöseri med både material och
resurser samt omarbete och upprepning(Josephson, 2013 s.114).

2.3.2 Användningsområden
Enligt Sörqvist(1998 s.32) kan användningsområdet för dessa kostnader delas
upp i tre olika områden. Det första användningsområdet är att det uttrycks i
pengar vad bristande kvalitet kostar, detta är ett bra sätt att synliggöra för alla
led inom organisationen vad felen kostar. Detta skulle kunna öka motivationen
för att reducera dessa kostnader hos medarbetare och ledning. Reducerade
kostnader bidrar till en ökad vinstmarginal vilket skulle kunna fungera som
incitament för ledningen att investera i att utveckla sitt förbättringsarbete med
erfarenhetsåterföring(Sörqvist, 1998 s.32).
Användningsområde nummer två är att det tydligt går att härleda
kvalitetsbristkostnaderna till vissa problemområden och utifrån dessa välja
vart det är viktigast att sätta in insatser för att förbättra verksamheten. Med
andra ord så går det att urskilja i vilken del av verksamheten
förbättringsarbetet skall börja för att göra störst förtjänst(Sörqvist, 1998 s.33).
Det sista av de tre användningsområdena är att kvalitetsbristkostnaderna kan
utvärderas och följas upp över tid och på så vis erhålls ett kvitto på hur
förbättringsarbetet fungerar. Det syns var kostnaderna har minskat respektive
ökat vilket kan leda till insikter om i vilken riktning arbetet bör fortgå. Genom
uppföljning och utvärdering av kvalitetsbristkostnaderna kan också viktiga
erfarenheter återföras och användas till framtida utveckling. Slutligen så kan
avkastningen av förbättringsarbetet påvisas i detta skede, något som ledningen
ofta vill ta del av(Sörqvist, 1998 s.33).
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2.3.3 Kvalitetsbristkostnader – motivation till förbättringsarbete
Kvalitetsbristkostnader är ett av de tyngsta argumenten för att få ett företag att
vilja förbättra sin verksamhet genom ett systematiskt förbättringsarbete.
Genom att kartlägga och synliggöra kvalitetsbristkostnader så blir förlusterna
kopplade till dessa brister påtagliga och insikten av att erfarenhetsåterföring
bör prioriteras(Sörqvist, 1998 s.32). Det är oftast de företag som kan redovisa
flest kvalitetsbristkostnader som är mest framgångsrika då de har kunskap om
verksamhetens brister och har förståelse för hur dessa ska mätas. De företag
som endast kan redovisa ett fåtal kvalitetsbristkostnader är förmodligen inte
varse om alla dessa kostnader och saknar också kunskap för hur de ska mätas.
I och med att dessa företag saknar kunskap om sina kvalitetsbristkostnader så
presterar oftast dessa företag sämre.

2.3.4 Kvalitetsbristkostnader inom byggbranschen
Det har gjorts en studie inom området av forskarna Josephson och
Hammarlund år 1996. I studien följde de sju stycken olika projekt, både
nyproduktion och ombyggnadsprojekt, med syftet att registrera fel som
uppstått och som korrigerats under pågående produktion. Information om
felen samlades in med hjälp av observatörer som följde projektet på heltid ute
på arbetsplatserna. Observatörerna hade fått utbildning av forskarna och gick
varje dag ronder på byggena samt samtalade med bl.a. byggentreprenörens
personal och underentreprenörer för att identifiera fel. I studien registrerades
2879 fel under en sex månaders period för samtliga sju projekt. Kostnaden för
att åtgärda dessa fel varierade i projekten mellan 2,3–9,4 procent av den totala
byggkostnaden(Josephson, 2013 s.63).
I de flesta studier som gjorts skall det beaktas att dessa fel som registrerats
faller inom ramarna för så kallade direkta kostnader. Detta betyder att studien
inte visar hela sanningen eftersom det fortfarande finns indirekta kostnader
som inte studierna lyckats fånga upp. Direkta kostnader kan sägas vara
kostnaderna för att åtgärda felen medan indirekta kostnader exempelvis är
kostnader för omplanering och förseningar. Indirekta kostnader hamnar ofta
under kategorin dolda felkostnader vilket gör att studierna inte ger en riktigt
rättvis bild av de totala kvalitetsbristkostnaderna(Josephson, 2013 s.65).
Josephson menar i en annan rapport på att upp till 1/3 utav
produktionskostnaden för om- och nybyggnadsprojekt är icke värdeskapande.
Icke värdeskapande kostnader är kostnader som inte bidrar till något värde för
slutkunden, exempel på dessa kostnader är väntan och omarbete(Josephson &
Lindström, 2011 s.17).
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2.4 Produktionsuppföljning
2.4.1 Syfte med produktionsuppföljning
Vid planering av ett byggprojekt så görs en rad olika bedömningar och
analyser som bygger på erfarenheter. När sedan produktionen sätter igång är
det viktigt att följa upp hur väl planeringen har fallit ut. Vilken planering och
kalkylering som blev bra respektive dålig är väsentligt att ta reda på, dels för
projektet i sig och dels för att skaffa sig ett bra underlag inför kommande
planering och kalkylering(Révai, 2012 s.157). Att följa upp produktionen och se
vad som har gått bra och vad som gått dåligt gör att upprepning av misstag
undviks och det leder i nuvarande och kommande projekt till ett bättre
produktionsresultat. Ett sätt att bedriva denna uppföljning är med hjälp av
nyckeltal1, enhetstider2 och åtgångstal3. Med hjälp av dessa tal kan utfallet av
planeringen bedömas.

2.4.2 Bearbetning och dokumentation
För att kunna använda sig av insamlad data, t.ex. nyckeltal från uppföljning, så
är det viktigt att den bearbetas och dokumenteras. Den bör sorteras i ett tydligt
register som underlättar informationssökning och lagras i en databas för att
göra den lättillgänglig. Det är också viktigt att omständigheter för presenterad
data, t.ex. resurser, arbetsmetoder och förutsättningar på arbetsplatsen i övrigt
anges när den dokumenteras(Révai, 2012 s.163). Detta är av stor vikt för att
kommande brukare ska ha nytta av informationen. Om det bara samlas in data
utan att det framgår vad den representerar så kan det bli missvisande och göra
mer skada än nytta(Révai, 2012 s.163).

2.4.3 Uppföljningsplan
Att samla in data från bygget är viktigt dels för att kunna styra bygget och dels
för användning som underlag för framtida projekt. För att säkerställa att data i
form av nyckeltal och erfarenheter samlas in under byggets gång underlättar
det om det i ett tidigt skede av planeringen före byggstart bestäms vad det är
som ska följas upp och hur det ska göras i en uppföljningsplan(Révai, 2012
s.285). I planen ska allmänna mål konkretiseras och beslut om vilka rutiner
som skall användas bör göras. Det ska också framgå vilka som ska ansvara för

Specifika och viktiga tal för verksamheten. Inom byggbranschen exempelvis
produktionskostnad i kr/m2.
2 Tid för att utföra en enhet. Vid golvläggning exempelvis tid/m2, tid för att lägga 1 m2
golv.
3 Tal för den verkliga förbrukningen. Åtgångstal kan sägas vara en faktor som ska
multipliceras med den teoretiska mängden får att erhålla den verkliga mängden. T.ex.
vid arbete med trä så blir det alltid vissa spillbitar som kapas bort och den teoretiska
mängden blir för liten, då behövs en faktor som kompenserar för spillet.
1
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uppföljning och dokumentation samt vilka som ska ta del av resultatet efter
uppföljning(Révai, 2012 s.286).
Andra delar som kan beröras i uppföljningsplanen är hur övrig uppföljning
och utvärdering ska göras. Exempelvis kan det fastställas i planen när slutmöte
senast ska genomföras, vem som ansvarar för att kalla till slutmötet och vilka
som ska delta i det.

2.4.4 Slutmöten
När projektet är slut är de bra att ta vara på erfarenheter med hjälp av ett
slutmöte och sedan sammanfatta dessa erfarenheter i ett slutmötesprotokoll.
På dessa möten ska allt som kan vara av värde för framtida projekt tas upp
diskuteras och utvärderas. Huvudsyftet är att tillsammans analysera bygget
och kunna dra rätt slutsatser för framtida planering och kalkylering(Révai,
2012 s.164). Vid dessa möten bör produktionsledning, produktionschef,
anbudsingenjörer och inköpare som vart delaktiga i projektet delta. Slutmöten
kan också genomföras externt med leverantörer och kunder, detta kan vara bra
för att få en bredare bild av genomförandet.
För dessa möten bör det finnas en generell dagordning inom företaget som
följs. Detta för att underlätta dokumentation och bearbetning. Nyckeltal som
representerar produktionsresultatet från projektet kan med fördel presenteras
på mötet(Révai, 2012 s.164). Exempelvis kostnad per kubikmeter betong.
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2.5 Direktiv och hjälpmedel för erfarenhetsåterföring
inom NCC
På NCC:s intranät, finns en mängd olika mallar och processbeskrivningar i
verksamhetssystemet. Figurerna nedan beskriver olika processer som NCC:s
medarbetare skall tillämpa vid arbete med ständiga förbättringar och
erfarenhetsåterföring.

Figur 3, Genomför uppföljning och förbättring (NCC:s verksamhetssystem,
2015)

Figur 4, Följ upp och förbättra produktionschefsgrupp(NCC:s
verksamhetssystem, 2015)
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Figur 5, Överlämna produkt(NCC:s verksamhetssystem, 2015)

Figur 6, Internt slutmöte (NCC:s verksamhetssystem, 2015)

2.5.1 Interna och externa slutmöten
Enligt NCC:s direktiv som finns i verksamhetssystemet så skall först ett internt
slutmöte genomföras och sedan skall ett externt slutmöte genomföras med
kunden, se figur 5. Dessa två möten skall enligt figur 5 helst göras innan
avetablering av arbetsplatsen och senast innan projektavslut beviljas. Dessa
möten ska utvärdera projektet och ta till vara på erfarenheter från projektets
deltagare för att sedan sammanställas i ett slutmötesprotokoll se figur, 6.

2.5.2 Processkartor
Enligt processkartan i figur 3 skall erfarenheter och förslag från projekt
tillsammans med övriga förbättringsförslag tas tillvara, sammanställas för att
sedan hanteras. Denna sammanställning av erfarenhetsåterföring ska sedan
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tillsammans med andra parametrar ligga till grund för genomförandet av
förbättringar vid strategi och verksamhetsgenomgång.
I figur 4 visas en process som NCC ska bedriva inom varje
produktionschefsgrupp för att förbättra sitt arbete. Där framgår det att det
inom varje produktionschefsgrupp ska samlas in mätdata som kan leda till
förbättringar. Men data ska inte enbart samlas in utan ska också sammanställas
och analyseras för att ligga till grund för genomförande av förbättringar.
Slutligen skall dessa förbättringar följas upp för utvärdering.

2.5.3 Rapport för avvikelse och förbättringsförslag
För att samla in erfarenheter och förbättringsförslag finns det en mall i
verksamhetssystemet. Denna mall heter avvikelserapport(Bilaga A) och är
gemensam för rapportering av både förbättringsförslag, avvikelser
klagomål/synpunkter och störningar. Beroende på vad som ska förmedlas med
rapporten så blir innehållet lite annorlunda. Men för exempelvis en avvikelse
ska det beskrivas vad som hänt och vilka konsekvenser det fått, åtgärder som
gjorts, orsak till det inträffade och vad för korrigerande åtgärder som vidtagits
för att förhindra att det ska hända igen. Det finns även en kolumn där det ska
fyllas i vad kvalitetsbristkostnaden för avvikelsen blev.
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3 Metod
3.1 Arbetsgång examensarbete


Diskussion med uppdragsgivare och extern handledare om arbetets
inriktning och omfattning



Sammanställning av planeringsrapport



Godkännande av planeringsrapport från examinator och handledare



Litteraturstudie



Genomförande av intervjuer och enkät



Sammanställning av resultat



Diskussion av insamlad data gentemot befintlig teori



Sammanställning av slutsatser

Under hela perioden för examensarbetet har en kontinuerlig dialog förts med
både handledare från Mittuniversitetet och extern handledare hos NCC.

3.2 Datainsamling
3.2.1 Fallstudie
Den kvalitativa datainsamlingen har i detta arbete utförts med hjälp av
fallstudiemetodiken(Höst et al., 2006 s.33) för insamling av primärdata, detta
för att förstå hur NCC arbetar med erfarenhetsåterföring i nuläget, deras
inställning till det och om de har några förslag på hur erfarenhetsåterföringen
kan förbättras. En fallstudie är en djupare beskrivning av ett objekt eller ett
fenomen. Fallstudien kan till exempel göras för att förstå på vilket sätt en
organisation arbetar med vissa processer eller frågor. Vid en fallstudie går det
inte att generalisera att slutsatserna i studien gäller för andra fall, detta
eftersom att en fallstudie beskriver ett speciellt fenomen(Höst et al., 2006 s.34).
Fallstudien i detta arbete innefattar intervjuer och en enkät som sex stycken
tjänstemän från NCC deltagit i.

3.2.2 Intervjuer
Vid utformningen av intervjufrågorna har det tagits i beaktning att frågorna
inte skall utformas som ledande frågor med laddade ord(Eriksson &
Wiedersheim-Paul, 2011 s.104). Detta för att de intervjuade skall ges möjlighet
att formulera sina egna tankar utan att styras allt för mycket av frågan. I övrigt
inleddes genomförandet av litteraturstudien innan intervjustudien, detta för
att författaren skulle ha möjlighet att sätta sig in i befintlig forskning och på så
vis ställa relevanta frågor i intervjuerna.
De intervjuade har informerats om att intervjun kommer att spelas in och att
både intervju och enkät är konfidentiella. Med konfidentiell menas att svaren
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är anonyma för alla utom för forskaren(Patel & Davidson, 2011 s.74). Data från
intervjuerna har i detta arbete valts att behandlas konfidentiellt för att de
intervjuade skall ge så uppriktiga svar som möjligt. Intervjuerna har spelats in
för att ge ett mer tillförlitligt resultat. Efter inspelning, med hjälp av diktafon,
har intervjuerna transkriberats4 om till text för att lättare kunna analysera det
som sagts. Detta bidrar till att säkerställa tillförlitligheten hos insamlad
data(Höst et al., 2006 s.34).
Som intervjumetod har den halvstrukturerade metoden valts. Den
halvstrukturerade intervjumetoden bygger på att intervjuaren har en lista med
frågor som stöd till intervjun men intervjuaren kan omformulera frågorna och
ändra vilken ordning som frågorna ställs i, allt eftersom vad situationen
medger(Höst et al., 2006 s.34). I detta arbete valdes den halvstrukturerade
intervjumetoden för att ta upp specifika frågeställningar samtidigt som den
intervjuade har fått utrymme att berätta mer om det som denne upplevt
viktigt.

3.2.3 Enkät
I detta arbete har en enkät(Bilaga B) genomförts för att samla in kvantitativ
data. Enkäten valdes att utföras som ett komplement till intervjuerna just
eftersom att enkäten kan ta in kvantitativ data som kan sammanställas och
jämföras(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011 s.104). Enkäten i detta arbete har
utformats med fasta svarsalternativ. Valet att ha fasta svarsalternativ grundar
sig på möjligheten att kunna sammanställa svaren i diagram för att på så vis få
en schematisk presentation av de intervjuades svar. Svaren kan sammanställas
i form av t.ex. ett histogram.
Varje enkätfråga har fem olika svarsalternativ, detta för att få en bredd på
svarskalan där förhoppningsvis något av alternativen upplevs som passande.
Om deltagaren upplever att inget av svarsalternativen är passande kan det
kännas otillfredsställande att svara, därför valdes en skala på fem olika
svarsalternativ (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011 s.105).

3.2.4 Urval
Urvalet till intervjuerna och enkäten har varit ett selektivt urval som har gjorts
tillsammans med den externa handledaren. Detta för att intervjua personer
som har relevant kunskap och information inom området och för att få en
spridning mellan kön, ålder och befattning i urvalet. Genom att intervjua
personer med olika befattningar inom företaget är förhoppningen om att få en
god variation och insikt om hur organisationen arbetar(Eriksson &
Wiedersheim-Paul, 2011 s.105). Intervjuerna har begränsats till tjänstemän
4

Överföra från tal till skrift
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inom produktionschefsgruppen för Mark och Anläggning, se avsnitt 1.4
Avgränsningar.

3.2.5 Litteraturstudier
Arbetet har också innefattat en litteraturstudie, för insamling av sekundär
data. Arbetet inleddes med litteraturstudien för att författaren skulle skapa sig
en uppfattning om den befintliga kunskapen inom området. För att se till så att
intervjuerna och enkäten i studien genomfördes på en god grund har också
litteraturstudier gjorts inom forskningsmetodik innan insamlingen av data
började.
Sökningar för att hitta relevant litteratur, avhandlingar och rapporter har gjorts
framför allt i Mittuniversitets katalog, svensk byggtjänst sökmotor och
sökmotorn Google. Nyckelord som använt vid sökandet är:
erfarenhetsåterföring, förbättringsarbete, ständiga förbättringar,
kvalitetsbristkostnader, produktionsuppföljning

3.2.6 Dokumentanalys
Sekundär data har inte enbart inhämtats genom litteraturstudien utan också
genom dokumentanalys. Dokumentanalys har gjorts utav vissa dokument som
ingår i fallstudieorganisationens verksamhetssystem. Analys utav dokument
som är framtagna av fallstudieorganisationen i ett annat syfte än för detta
arbete är en typ av kvalitativ analys(Höst et al., 2006 s.34). Dokument som har
analyserats i detta arbete är bl.a. processkartor och rapportmallar. Sökord som
använts vid sökning i verksamhetssystemet är: erfarenhetsåterföring,
förbättringsarbete, slutmöte och avvikelse.

3.3 Validitet och reliabilitet
Med begreppet validitet menas det att man undersöker det som man verkligen
avser att undersöka och inte andra saker(Höst et al., 2006 s.41). För
datainsamlingen i detta arbete har validiteten säkerställts tillsammans med
den externa handledaren. Intervjufrågorna togs fram med litteraturstudien
som grund och granskades sedan gemensamt av författaren och den externa
handledaren för att säkerställa att dessa var väsentliga för arbetets
frågeställning. Eftersom att frågorna bedöms vara väsentliga och att den
halvstrukturerade intervjumetoden användes så säkerställde detta att
datainsamlingen höll sig inom det avsedda området.
Reliabilitet är hur pass tillförlitligt en studie har utförts(Höst et al., 2006 s.41).
För att öka tillförlitligheten i datainsamlingen vid intervjuerna har
intervjupersonernas svar behandlats konfidentiellt, detta för att
intervjupersonerna skall ge uppriktiga svar. Konfidentialliteten gäller också för
enkäten av samma anledning. Intervjuerna har spelats in och sedan
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transkriberats till text för att kunna analyseras noggrant och undvika
feltolkning av de intervjuades svar, detta gjordes för att öka tillförlitligheten i
datainsamlingen(Höst et al., 2006 s.34). Eftersom att det vid intervjuerna har
funnits ett frågeformulär som följts går studien att upprepa, detta är något som
stärker studiens reliabilitet. Likaså enkäten som gjorts går att upprepa då den
har fasta svarsalternativ.

3.4 Deduktiv argumentation
Detta arbete bygger på ett deduktivt sätt att argumentera. Om forskaren
arbetar utifrån ett deduktivt sätt så kan det sägas att bevisandets väg följs.
Detta arbete har enligt det deduktiva sättet att argumentera dragit slutsatser
om enskilda företeelser utifrån befintligt teori och allmänna principer(Patel &
Davidson, 2011 s.23).
En fördel med det deduktiva arbetssättet är att utgångspunkten tas i den
befintliga teorin och på så vis stärks objektiviteten. Genom att utgå från
befintlig teori riskerar inte forskarens subjektiva uppfattningar att påverka
forskningsprocessen. Nackdelen när utgångspunkten tas i befintlig teori är den
att forskaren kan bli allt för styrd av denna och kanske inte upptäcker nya
intressanta rön inom forskningen(Patel & Davidson, 2011 s.23).
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4 Resultat
4.1 Intervjuer
Nedan presenteras resultatet som insamlats i denna fallstudie med hjälp av
intervjuer. Resultatet presenteras per fråga och alla svar har vägts ihop och
presenteras tillsammans under frågorna. Endast det intervjumaterial som är
väsentligt för arbetet har valt att presenterats. Vidare kommer intervjufrågorna
presenteras i tre olika delar. Först kommer frågor från delen: Tankar om
erfarenhetsåterföring, efter det behandlas delen: Hur bedrivs
erfarenhetsåterföringen idag och slutligen presenteras delen: Förslag på
förbättringar.

4.1.1 Tankar om erfarenhetsåterföring
Vad betyder begreppet erfarenhetsåterföring för dig?
Genomgående så har de intervjuade snarlika uppfattning gällande begreppet.
De flesta menar att erfarenhetsåterföring är att ta del av andras lyckanden och
misslyckanden men också att få reda på hur det egna arbetet har fallit ut. De
ser på erfarenhetsåterföring som en form av uppföljning på både det egna
arbetet men också på andras arbeten.

Vad ser du för fördelar respektive nackdelar med erfarenhetsåterföring?
Samtliga intervjuade ser fördelar i erfarenhetsåterföring såsom att undvika att
fel upprepas och att kunna ta del av andras lösningar, som två av
tjänstemännen uttryckte det: vi behöver inte uppfinna hjulet varenda gång.
Någon annan nämner att en fördel är att organisationen blir vassare och kan
lämna korrekta anbud, genom att få en uppföljning på utfört arbete. Vad det
gäller nackdelarna så är de färre än fördelarna tyckte gruppen överlag. Dock
fanns det några nackdelar, en av tjänstemännen såg en möjlig nackdel i att ta
del av andras erfarenheter, nämligen att de kunde hämma det fria tänkande,
kreativiteten, hos individerna och låsa dem litegrann. En annan tyckte att den
enda nackdelen var om erfarenhetsåterföringen sker på produktionens
bekostnad, att om erfarenhetsåterföring ska bedrivas så måste det göras utan
att produktionen blir lidande.

4.1.2 Hur erfarenhetsåterföringen bedrivs idag
Hur arbetar du idag med erfarenhetsåterföring?
Aktiviteter som tjänstemännen arbetar med idag presenteras nedan i en
punktlista.


Slutmöten – De flesta har deltagit på något slutmöte men deras
gemensamma uppfattning är att det blir av alldeles för sällan. Någon är
19

av uppfattningen att det hålls slutmöte i enbart 10 % av projekten. Det
finns direktiv som visar att det ska göras men det bortses tyvärr från
dessa menar flera av tjänstemännen. En av de intervjuade påstår att det
är tidsbrist som gör att det inte prioriteras och att slutmötet planeras in
för långt efter projektavslut, vilket gör att det oftast skjuts upp på
obestämd framtid. Det borde vara ett krav att först ha ett slutmöte
innan projektet får avslutas säger en tjänsteman.


Slutmötesprotokoll – Erfarenheter och andra viktiga anteckningar som
tas upp under slutmötet sammanställs i slutmötesprotokollet enligt
tjänstemännen. Dessa lagras sedan i projektmappen på gruppens
gemensamma server eller i pärmar.



Nyckeltal – Alla utom en av tjänstemännen uppger att de på något vis
arbetar med nyckeltal. Nyckeltal som används idag finns bl.a. inom
områdena tjänstemän, ställning, armering, form och gemensamma
kostnaderna i förhållande till mängdkostnader uppger en av de
intervjuade. Enligt tjänstemännen bygger dessa nyckeltal på egen
erfarenhet och är knutna till individerna. Om nyckeltalen finns
nedtecknade så är det för eget bruk. Nyckeltalen finns alltså inte i
nuläget lagrade någonstans där alla kan ta del av dessa men flera av
tjänstemännen säger att det gärna skulle vilja samla in nyckeltalen, som
de använder sig av ofta, någonstans så att alla kan ta del av dem.
Flertalet tycker att det vore lämpligt att samla dessa i en databas. Fler
av tjänstemännen pratar om att det är svårt med nyckeltal i
anläggningsbranschen eftersom att det är så stor variation på projekten
och deras förutsättningar. En säger att det är väldigt viktigt att veta vad
man stoppar i nyckeltalen och skulle gärna se att man kom överrens
om några typfall och bestämde nyckeltalen till dessa.



Muntlig erfarenhetsåterföring – Detta är en vanlig form av
erfarenhetsåterföring inom gruppen. Flera av tjänstemännen berättar
att det brukar kontakta kollegor för råd och tips. Detta utbyte sker dels
över telefon men också inne på kontoret.



Erfarenhetsmöten- En grupp i denna produktionsgrupp, som arbetar
med mindre markarbeten mot den lokala marknaden, har haft ett antal
erfarenhetsmöten med motsvarande grupp i Sundsvall berättar en
tjänsteman. På dessa möten har den som vill kunnat lyfta olika frågor
och i allmänhet utbyta erfarenheter. Tjänstemannen säger också att det
har varit uppskattat utav de som deltagit och att det har utbytts
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erfarenheter som senare kommit till nytta för att förbättra
verksamheten. En annan av tjänstemännen uppger att det har varit
liknande möten i Sundsvall, en gång så kallades personer som arbetar
med vindkraft in från hela Norrland för ett erfarenhetsmöte. På
erfarenhetsmötet diskuterades allmänna erfarenheter som bl.a.
produktionsmetoder och organisation. Även denna tjänsteman säger
att mötet var uppskattat bland deltagarna.


Arbetsberedningar- Några av tjänstemännen berättar att
arbetsberedningar är en del av erfarenhetsåterföringen som de
använder sig av. Arbetsberedningarna, som är dokument där ett
specifikt arbetsmoment planeras noga, görs tillsammans av
arbetsledning och yrkesarbetare. På så vis kan alla vara delaktiga och
bidra med erfarenheter om hur arbetet skall genomföras på ett bra och
säkert sätt.



Mallar och checklistor – När inköp ska göras finns en hel del mallar och
checklistor för att säkerställa att inköpen görs rätt. Dessa används när
leverantörer ska upphandlas. Dessa checklistor och mallar bygger på
tidigare erfarenheter som har inhämtats från tidigare inköp.
Tjänstemannen som informerar om att detta finns tycker att mallar och
checklistor är ett bra sätt att ta del av andras erfarenheter.



Viss projektspecifik information – Från vissa projekt, exempelvis
Hissmofors5, har en pärm tagits fram med information om olika typer
av formsättning. I pärmen presenteras olika formsättningar med bilder
och kalkyler.



Senior Advisor – En av tjänstemännen berättar att det finns en anställd
Senior Advisor som är i pensionsåldern men att den personen arbetar
kvar just för att kunna dela med sig av sina erfarenheter.
Tjänstemannen menar att denna tjänst är en form av
erfarenhetsåterföring.



Tekniska plattformar – NCC har tekniska plattformar där det finns
färdiga typlösningar för vissa byggdelar med ritningar och
beskrivningar. Dessa är framtagna av NCC centralt och bygger på
erfarenheter.

Ett nyligen genomfört vattenkraftsprojekt där rivning av den befintliga
vattenkraftsstationen och nybyggnad av en ny vattenkraftstation genomfördes.
5
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Ta hjälp av andra avdelningar och den egna produktionspersonalen
inför kalkylering – Några utav tjänstemännen berättar att de brukar
nyttja erfarenheter från andra avdelningar inom NCC som har gjort
liknande projekt som gruppen själv ska till att räkna på. De anser att
detta är ett bra sätt att ta del av andras erfarenheter. En annan berättar
att det också händer att platschefer och arbetsledare som har erfarenhet
av specifika projekt integreras i planeringen.



Värdering av leverantörer – På intranätet så finns det en funktion där
inköpare kan värdera leverantörer efter utfört arbete eller leverans.
Denna funktion gäller för hela NCC så inköparna får ett bra underlag
på hur väl leverantörerna har uppfyllt sina åtaganden.



Färdiga recept- En av tjänstemännen berättar att han har arbetat fram
egna recept för vanligt återkommande aktiviteter i kalkylerna, recepten
är en färdig aktivitet i kalkylprogrammet som han sammanställer
utifrån egna erfarenheter för eget bruk.

Hur upplever du att erfarenhetsåterföringen prioriteras i din
produktionschefsgrupp?
Samtliga tjänstemän upplever att det inte prioriteras tillräckligt eller att det
inte prioriteras alls. De säger att de finns en potential att förbättra sig gällande
detta. Någon nämner att det ofta blir bortprioriterat på grund av tidsbrist. En
annan menar att det är de nya projekten NCC ska leva av, att det som redan
har hänt därför inte prioriteras eftersom det inte genererar inkomster som de
nya projekten gör.
Vad tror du skulle kunna göras för att prioritera erfarenhetsåterföringen mer?
En utav tjänstemännen säger att det måste finnas en tydlig ansvarsfördelning,
kanske att det skulle behövas en person som bara arbetar med
erfarenhetsåterföring. Samt att produktionsledning och anbudsgruppen måste
vara överrens om vad det är som ska följas upp. Att se till så att slutmöten
verkligen blir av och att de blir av i tid innan projektdeltagarna har glömt bort
allt för mycket tycker flera av tjänstemännen är viktigt. En nämner också att
det kan vara bra att ge erfarenhetsåterföring en större plats på
produktionschefsgruppsmötena som de har två gånger om året där alla
tjänstemän samlas, att man inför det som en punkt på dagordningen för dessa
träffar för att visa att det är viktigt.
En tjänsteman säger att det kanske vore bra att ha det som en punkt i
startmötet där produktionspersonalen och anbudsgruppen kan diskutera
aktuella erfarenheter och besluta vad som ska följas upp. Det görs till viss del
idag när produktionspersonalen tar över projektet från anbudsskedet men det
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kan läggas mer tyngd på det. En annan menar på att direktiven borde
förtydligas och skärpas för att se till så erfarenhetsåterföringen prioriteras.
Skulle synliggörandet av kvalitetsbristkostnader kunna vara en motivation?
De flesta tror att om det skulle kunna visas kvalitetsbristkostnader som till viss
del kan avhjälpas med erfarenhetsåterföring så skulle det prioriteras mer, detta
eftersom att det blir mer påtagligt. Men en av tjänstemännen tror att det är för
svårt att mäta dessa och att produktionsledningen har en ganska bra bild av
dessa kostnader genom att de har en god insyn i produktionen. Två av
tjänstemännen menar på att det alltid blir vissa fel och att det är en naturlig del
av processen. Vi kan ha kvalitetsbristkostnader i projekten men dessa rättar vi
alltid till under produktionen, det är sällan det hamnar på garantikostnader
eftersom att det är väldigt tufft att ta sig igenom slutbesiktningen säger en av
de intervjuade.
Hälften av tjänstemännen säger att när det har blivit ett fel så är det inget som
man vill rapportera vidare. De menar på att om det blir fel så vill man sopa det
under mattan och helst glömma det. Det är ett problem att få medarbetare att
kommunicera kvalitetsbristkostnader som de själva är en del i, säger en av de
tre. Det vore jättebra om det fanns mer ärlighet och att felen kom fram så alla
kunde ta del av dessa och undvika att göra om samma fel menar en intervjuad.
Vilka direktiv finns för hur arbetet med erfarenhetsåterföring ska bedrivas?
Två av de intervjuade vet att det finns direktiv i verksamhetssystemet men är
inte riktigt insatta i vad de innebär. Majoriteten av de intervjuade anger att det
finns direktiv i NCC:s verksamhetssystem där det bl.a. finns angivet att
slutmöten ska genomföras. En tror sig veta att det finns direktiv på att det vid
startmötet ska beaktas vad som ska följas upp och hur det ska göras. Några av
de intervjuade menar på att prognoserna, en avstämning där det görs en
bedömning av projektets fortsatta utveckling, som skall genomföras minst fyra
gånger per år också är en del av direktiven för erfarenhetsåterföringen
eftersom att dessa hanterar ekonomiska avvikelser.
Hur sammanställs och lagras erfarenheter och förbättringsförslag?
En av tjänstemännen uppger att denne inte riktigt vet hur erfarenheter och
förbättringsförslag sammanställs och lagras. Några utav tjänstemännen uppger
att erfarenheter och förbättringsförslag samlas in under slutmötet och
sammanställs i ett slutmötesprotokoll förutsatt att slutmötena blir av. Dessa
slutmötesprotokoll lagras sedan i pärmar uppger några av tjänstemännen
medan en annan menar på att de sparas i projektmappen som finns på
gruppens gemensamma server.
En av tjänstemännen sammanställer ibland erfarenhetsrapporter, med viktiga
erfarenheter från projektet, både för kunden och för egen skull. När dessa
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rapporter sammanställs får kunden ta del av den och tjänstemannen lagrar
sedan dessa i sin egen dator och i projektpärmar. Det framkommer i två
intervjuer att det gjorts en sammanställning av erfarenheter gällande olika
formtyper från Hissmoforsprojektet som idag lagras i pärmar på kontoret. I en
annan intervju säger sig en tjänsteman inte veta att det finns någon
dokumentation från Hissmoforsprojektet.
Inom vilka områden tycker du att det är extra viktigt med
erfarenhetsåterföring?
Några av tjänstemännen tycker att produktionsmetoder är ett viktigt område
att bedriva erfarenhetsåterföring inom, likaså att ta fram nyckeltal. Det
påpekas av en person att det skiljer sig vilka områden som är intressant från de
olika projekten. Det är inte något speciellt område utan att allt som kan tänkas
leda till förbättringar är värt att följa upp menar några av de intervjuade. En av
tjänstemännen säger att speciellt krångliga projekt och moment som gruppen
har begränsad erfarenhet av, är det viktigaste området att arbeta med.
Kan du ge exempel på erfarenheter från något projekt du deltagit i som skulle
kunna vara väsentligt i andra projekt?
En tjänsteman tycker att hela vindkraftsprojektet i Solberg har varit till nytta
för gruppen när de senare räknat på vindkraft. En annan berättar om ett
montage av en lens6 som NCC var först med i Europa att göra, tjänstemannen
säger också att denne har presenterat detta arbete på en
produktionsgruppsträff. Att alltid se till att det finns tillräckligt med
tjänstemän i produktionsledningen menar en av tjänstemännen är väldigt
viktigt, för att se till så arbetet planeras väl och flyter på. En intervjuad menar
att det är viktigt att tänka efter och att noga räkna ut hur mycket byggställning
som behövs, det är viktigt att det räknas rätt på ställning i kalkylen så att det
inte blir en oväntad kostnad i projektet. Samma person säger att planera
arbetet på byggarbetsplatsen så att ställningsbyggandet alltid är steget före för
att inte störa det andra arbetet också är viktigt. Vikten av att förstå varandras
arbetsroller ute på byggarbetsplatsen, det är viktigt att förstå att det man gör
eller inte gör själv får konsekvenser för andra berättar en person.
På vilket sätt skulle erfarenhetsåterföring kunna hjälpa dig i ditt arbete?
Att bli effektivare och lämna mer korrekta anbud menar tre av tjänstemännen,
genom att kunna analysera kalkylerna med hjälp av nyckeltal från tidigare
jobb som referenser. En av tjänstemännen säger att om man inom gruppen
kom överrens om vissa typfall och nyckeltal till dessa så skulle det underlätta
kalkylarbetet. En annan uttrycker också att det leder effektivitet och
utveckling, att bli bättre helt enkelt.
6

En typ av vajer
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4.1.3 Förslag på förbättringar
Vad bör NCC göra för att säkerställa att erfarenhetsåterföringen görs?
Rutiner, klara direktiv och en tydlig ansvarsfördelning är något som de flesta
utav tjänstemännen nämner som svar på frågan. En tjänsteman säger att det
måste göras till en arbetsuppgift och att erfarenhetsåterföringen måste
prioriteras från närmsta chef, tjänstemannen menar att om du tilldelas en
arbetsuppgift så kommer det att bli gjort. Det är flera av de intervjuade som
menar på att om ansvaret fördelas tydligt och att det ställs krav så kommer det
att bli gjort. Några nämner att det finns direktiv i verksamhetssystemet och en
av dessa säger att direktiven skulle kunna utvecklas för att säkerställa att
erfarenhetsåterföring ska bli gjord medan en annan menar att direktiven är
tillräckliga men inte efterföljs.
Vad tror du är viktigt för att möjliggöra en god erfarenhetsåterföring?
Att genomföra den i nära anslutning till projektets avslut nämner flera av de
intervjuade som en viktig punkt. Att det blir gjort medan projektet är färskt i
minnet förtydligar en av de intervjuade. Projektet kanske inte alla gånger
behöver vara klart för att det ska kunna hållas slutmöte eller erfarenhetsmöte,
det kanske skulle gå att ha lite tidigare innan många tjänstemän flyttat till ett
nytt projekt. För att systematiskt samla in erfarenheter menar en intervjuad att
det vore ett alternativ att ha någon aktivitet under byggets gång.
Flera berör också punkten att så många som möjligt utav de inblandade
tjänstemännen bör delta vid erfarenhetsåterföringen, en av tjänstmännen säger
att det är viktigt för att få breda diskussioner. Att involvera yrkesarbetarna
eller lagbas som kan tala för dessa är ett annat förslag som två av
tjänstemännen nämner. Att man tydliggjort vad som ska samlas in så det är
tydligt vad som det förväntas av erfarenhetsåterföringen tror två av
tjänstemännen är viktigt. Att ha en ständig dialog mellan anbudsingenjörer
och produktionspersonal och att dessa förstår varandra nämns i en av
intervjuerna.
Om du fick bestämma, hur skulle erfarenhetsåterföringen gå till?
Flera av tjänstemännen tycker att det ska bestämmas vad som ska följas upp
under projektet i ett tidigt skede, exempelvis att det fastställs i startmötet vad
som ska göras och vem som ansvarar för att det blir gjort. Dessa uppföljningar
kan sedan presenteras på ett slutmöte tycker flera av tjänstemännen. Några
tycker att det borde tas fram en dagordning med vissa punkter för
erfarenhetsåterföring som alltid skall tas upp på slutmötena för att skapa
diskussionsämnen. Att ta upp erfarenheter kring speciella moment och
ovanligare arbeten på slutmötet menar en intervjuad är viktigt.
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En majoritet av tjänstemännen nämner att de tycker att det ska hållas ett
slutmöte efter varje projekt där erfarenheter samlas in och sedan lagras på den
gemensamma servern gruppen har. En av tjänstemännen menar att det är svårt
att orientera sig på servern och tycker hellre att nyckeltal ska lagras i pärmar.
Hur tycker du att erfarenheter ska delas och spridas på bästa sätt?
Att skicka ut slutmötesprotokollet via mail till alla inom gruppen föreslår en av
tjänstemännen. En annan intervjuad menar att de nog sprids bäst via möten
och att det är viktigt att se till så att det är ett högt deltagarantal på dessa
möten. Att ha en workshop där deltagarna först får ta del av material, fundera
kring detta för sig själv och sedan diskutera materialet inom hela gruppen tror
en tjänsteman leder till att deltagarna kan ta till sig materialet på ett bättre sätt.
På frågan vad dem tror om en databas så är de flesta positivt inställda och
föreslår att man skulle kunna ha en mapp på gruppens gemensamma server
där exempelvis nyckeltal och slutmötesprotokoll skulle kunna samlas in. När
frågan om deras inställning till arbetsplatsbesök tas upp så är alla positiva till
det, de tycker att detta är ett bra sätt att kunna ta del av andras erfarenheter.
Övriga idéer om hur erfarenhetsåterföringen kan utvecklas inom gruppen?
Ett antal av tjänstemännen säger att de tror att det är viktigt att hålla
erfarenhetsåterföringsprocessen enkel, de menar att det inte får bli för
krångligt för då finns risken att det inte blir gjort. Några nämner att checklistor
och mallar är ett bra sätt att ta del av andras erfarenheter och är något som
borde tillämpas mer i arbetet. Att det skulle hållas så kallade vattenkraftsdagar
där man samlar anställda inom NCC som arbetar med vattenkraft och utbyter
tankar och erfarenheter nämns också. En av de intervjuade betonar vikten av
att också ha slutmöten med kund, att det är viktigt att ta in kundens
synpunkter.
Det framkommer också under intervjuerna att några tjänstemän är av
uppfattningen att inte alla är så intresserade av att dela med sig utav sina
misstag utan de är mest intresserade av att försöka lösa dessa på bästa sätt och
sen tysta ner dessa. De menar att detta är en attityd som är viktigt att ändra på
men de tror också att det är något som är svårt.
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4.2 Enkät
Nedan presenteras en sammanställning av svaren från enkäten som
genomförts i detta arbete.

Figur 7, Tycker du att du själv är bra eller dålig på
erfarenhetsåterföring?

Figur 8, Tycker du erfarenhetsåterföring är viktigt eller oviktigt?
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Figur 9, Tror du att din produktionschefsgrupp är positiv eller negativ
till att arbeta med erfarenhetsåterföring?

Figur 10, Hur upplever du att din produktionschefsgrupp är på
erfarenhetsåterföring mellan olika projekt?
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Figur 11, Hur upplever du att din produktionschefsgrupp är på
erfarenhetsåterföring inom projekt?
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5 Diskussion
5.1 Erfarenhetsåterföringen idag
De intervjuades uppfattning om begreppet erfarenhetsåterföring stämmer bra
in på den i teoridelen presenterade definitionen, vilket tyder på att gruppen
har en god insikt om vad erfarenhetsåterföring innebär. Som det framgår i
intervjuerna så tycker samtliga tjänstemän att erfarenhetsåterföring är viktigt
och bör prioriteras mer än vad det görs idag. De själva har en positiv
inställning till att arbeta mer med det och tror också att deras kollegor är
positivt inställda till det. Detta underlättar väsentligt det vidare arbetet med att
utveckla erfarenhetsåterföringen inom gruppen. Som Sörqvist skriver är det
viktigt att både ledning och medarbetare inser vinsten av att bedriva
förbättringsarbete.
De flesta ser inga nackdelar med erfarenhetsåterföring men några av
tjänstemännen ser ett par möjliga nackdelar. En menar att
erfarenhetsåterföringen inte får ske på bekostnad av produktionen, detta bör
dock inte vara ett problem om det tillsätts tillräckligt med resurser. En annan
nackdel som en tjänsteman påtalade var att om en person tar del av andras
erfarenheter så kan detta hämma kreativiteten och låsa personen i ett visst
tänkande. Ytterligare en tjänsteman funderade i dessa banor men tror att man
själv oftast är så kritisk när man tar del av andras erfarenheter att man lär sig
sålla bort det som inte är väsentligt. Om en person skulle tilldelas ansvar för
att analysera insamlade erfarenheter skulle det innebära en slags kontroll av
insamlade erfarenheter. Detta gör att erfarenheter som delas har ett tydligt
orsakssammanband och negativa erfarenheter kan utredas vidare. På så vis går
det förhoppningsvis att säkerställa att den som tar del av erfarenheterna får en
så fullständig bild som möjligt av dessa.
På frågan om inom vilka områden det kan vara extra viktigt att arbeta med
erfarenhetsåterföring, är uppfattningen generellt bland de intervjuade att allt
som kan leda till att förbättra verksamheten är viktigt att arbeta med. Några
områden som vissa ändå tyckte var lite viktigare att bedriva
erfarenhetsåterföring inom var:


Produktionsmetoder



Speciella projekt



Nyckeltal

Gällande enkäten så framgår det att samtliga tjänstemän anser sig vara ganska
bra på erfarenhetsåterföring i dagsläget. Vilket överensstämmer väl med vad
som framkommit i intervjuerna, där det framgår att det bedrivs en del
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erfarenhetsåterföring men då främst i muntlig form. På fråga två, där frågan
om de tycker att erfarenhetsåterföring är viktigt eller oviktigt var det en klar
majoritet som tyckte att detta var väldigt viktigt. Med tanke på att detta är en
uppfattning som inte bara framkommit i enkäten utan också i intervjuerna så
bekräftas det att gruppen har en tydlig insikt om vikten av att bedriva detta
arbete och har på så vis en bra attityd till erfarenhetsåterföring vilket är en
förutsättning för att utveckla arbetet med detta. Det framgår också i enkäten
att de flesta tror att deras kollegor i gruppen också ser positivt på att arbeta
med erfarenhetsåterföring.
Med en liten marginal tycker enkätdeltagarna att erfarenhetsåterföringen
fungerar bättre mellan projekt trots att det kan tänkas att
erfarenhetsåterföringen skulle fungera bättre inom projekten, eftersom att
erfarenheterna då är färska i minnet och produktionspersonalen har en daglig
kommunikation på arbetsplatsen. Att majoriteten tycker att
erfarenhetsåterföringen fungerar bättre mellan projekten kan tyda på att det
finns ett stort intresse i anbudsskedet att ta del av erfarenheter för att lyckas
genomföra en god planering. Detta intresse tyder också på att det finns ett
behov av att följa upp genomförda projekt och skapa ett underlag för
kommande planering. Att skapa ett underlag utifrån verksamhetens
erfarenheter är något som Révai menar är viktigt för att möjliggöra att den
framtida planeringen blir korrekt utförd.
NCC har i sitt verksamhetssystem direktiv för hur erfarenhetsåterföring och
förbättringsarbetet ska bedrivas men dessa följs inte alltid. Det framkommer
t.ex. under intervjuerna att erfarenhetsåterföringen ofta blir bortprioriterad och
att det inte genomförs slutmöten så ofta som det bör enligt direktiven. Enligt
de flesta intervjuade beror detta på tidsbrist. Andra tjänstemän menar att det
är produktionen av de nya projekten som NCC ska leva av och därför
prioriteras inte de utförda projekten, eftersom de inte ger några intäkter på
kort sikt.
Detta är något som stämmer väl överrens med Josephsons uppfattning om att
det långsiktiga lärandet i organisationen blir lidande eftersom att det är den
kortsiktiga vinsten i projektet som prioriteras. Intervjusvaren stämmer också
väl med Josephsons uppfattning om att tidsbrist påverkar det långsiktiga
lärandet negativt. Dessa hinder för att bedriva ett långsiktigt lärande beror
alltså i grunden på resursbrist, det är därför viktigt för NCC att se till att det
tillhandahålls resurser för ändamålet så att det inte blir bortprioriterat. En
möjlig lösning för att produktionsledningen ska kunna närvara vid slutmöten
är att de hålls tidigare t.ex. i nära anslutning till slutbesiktning, innan många
tjänstemän börjat med nya projekt. Detta är en uppfattning som delas med en
del av tjänstemännen.
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Den muntliga erfarenhetsåterföring som bedrivs inom gruppen idag sker
oftast genom att en tjänsteman kontaktar en annan som har erfarenhet av det
aktuella problemet. Många gånger är det inte förrän problem dyker upp som
intresset finns av att ta del av andras information och erfarenheter. Det är
positivt att det finns en mentalitet att hjälpa varandra och hitta de bästa
lösningarna, något som är viktigt vid erfarenhetsåterföring. Det finns dock
nackdelar med att ha större delen av företagets erfarenhet på individnivå,
detta bidrar till att erfarenheterna blir flyktiga och svåra att överföra till andra
medarbetare menar befintlig forskning(SBUF, nr 06:39)
Nästan alla av de intervjuade uppger att de på något sätt arbetar med
nyckeltal, vilka de använder som referenser och underlag till både anbuds och
produktionskalkyler. Enligt de intervjuade så bygger dessa nyckeltal på de
olika individernas erfarenhet. Det framgår att det sällan görs några exakta
uppföljningar utav dessa nyckeltal utan att det är mest uppskattningar
baserade på erfarenheter. Om nyckeltalen skulle följas upp efter avslutat
projekt skulle de i längden bli mer tillförlitliga då de kan justeras gentemot det
verkliga utfallet.
Enligt intervjuerna upplever fler tjänstemän att om nyckeltalen ska fylla sin
funktion är det viktigt att veta exakt vad de bygger på. Detta är något som
tjänstemännen har stöd för inom forskningen, Revai(2012 s.157) menar att det
är viktigt att dokumentera omständigheterna för den presenterade nyckeltalen,
t.ex. resurser, arbetsmetoder och förutsättningar på arbetsplatsen i övrigt. Det
framgår också av de intervjuade att det inte finns någon sammanställning utav
användbara nyckeltal i dagsläget som alla har tillgång till. Det är viktigt att
uppföljda nyckeltal samlas in, bearbetas och sorteras i ett register så att de som
har behov av dessa på enkelt sätt kan ta del av detta underlag dessa menar de
intervjuade, något som även det överensstämmer med vad Révai skriver.

5.2 Förbättringsåtgärder
Av intervjusvaren att döma sker i nuläget ingen systematisk sammanställning
och lagring av data efter avslutade projekt, däremot dokumenteras ibland
vissa erfarenheter men det är inte alltid dessa når ut till alla. Om erfarenheter
sparas så är det oftast för eget bruk i pärmar eller i den egna datorn. En
gemensam databas är dock något som efterfrågas utav de flesta intervjuade,
vilket stöds av tidigare forskning som menar att lagra och dela erfarenheter
med IT stöd är att föredra(Sörqvist, 2004 s.406). Genom att ha en databas med
en sökfunktion eller åtminstone en tydlig struktur där erfarenheter
sammanställs från varje projekt och sorteras på material, metod eller
byggnadsdel så skulle alla i gruppen enkelt kunna ta del av de erfarenheter de
behöver, oberoende av om de befinner sig inne på kontoret eller ute på en
byggarbetsplats.
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Det framgår i intervjuerna att det har tagits fram en pärm med data kring
formar och formsättning från Hissmoforsprojektet, detta verkar inte ha gått ut
till alla eftersom att en av de intervjuade inte vet med sig att det finns någon
dokumenterad data från Hissmoforsprojektet. Detta visar tydligt att det finns
ett behov av att göra den information som redan finns mer lättillgänglig. Om
allt lagrades i en databas skulle den som har funderingar snabbt kunna gå in
och se om det finns något dokumenterat från projektet. Det skulle också kunna
gå ut ett mailutskick till gruppen då erfarenheter från ett projekt har
sammanställts och lagts in i databasen. I databasen bör dessutom namn och
nummer på uppgiftslämnaren till de olika erfarenheterna finnas så att det
enkelt går att kontakta denna om det finns fler frågor.
För att utvärdera projekt och sammanställa erfarenheter samt
förbättringsförslag så är det viktigt att projektorganisationen, som är väl insatt
i projektet, sammanställer dessa i slutskedet av projektet menar Sörqvist.
Enligt NCC:s verksamhetssystem framgår det att det ska göras i form av ett
slutmöte. Enligt processkartor i verksamhetssystemet skall slutmöten hållas
både internt och externt med kund. Dessa direktiv är helt i enlighet med
befintlig teori där det framgår att dessa möten bör hållas för att utvärdera
projekten och samla in erfarenheter(Révai, 2012 s.164).
Vad som framkommer i intervjuerna är att samtliga tjänstemännen tycker att
dessa slutmöten inte genomförs i tillräcklig utsträckning. En av tjänstemännen
säger att de hålls i ca 10 % av projekten trots direktiven. Detta är något som
tjänstemännen tror hänger ihop med en otydlig ansvarsfördelning och
bristande prioritet. Eftersom att slutmöten sällan genomförs så blir det heller
inget slutmötesprotokoll där erfarenheter sammanfattas, detta är något som är
viktigt för att möjliggöra analys och arkivering i t.ex. en databas. Det är viktigt
att NCC följer dessa direktiv i fortsättningen då det är en vital del i
erfarenhetsåterföringen.
Under intervjuerna framkommer det att ibland hålls erfarenhetsmöten där
tjänstemän som är aktiva inom ett visst område, t.ex. vindkraften har kallats
till ett möte och utbytt erfarenheter. Dessa möten verkar vara uppskattade av
deltagarna och författaren kan därför rekommendera att dessa möten hålls
systematiskt. Eftersom att dessa möten innefattar personal inom NCC men
utanför gruppen så ägnas inte några vidare tankar kring detta då det är
utanför rapportens avgränsning. Dock skulle erfarenhetsmöten kunna vara bra
att använda sig av inom gruppen. Exempelvis skulle en
erfarenhetsåterföringsträff kunna hållas inom gruppen varje år där man går
igenom väsentliga projekt och erfarenheter från dem.
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Flera av tjänstemännen tror att en tydlig ansvarsfördelning och klara direktiv
är en förutsättning för att säkerställa att erfarenhetsåterföringen görs. Det finns
direktiv från NCC centralt men under intervjuerna framkommer det att några
inte är helt klara över dessa direktiv. Två av de intervjuade vet att det finns
direktiv på hur arbetet med erfarenhetsåterföring ska bedrivas men säger att
de inte riktigt vet vad dessa innebär. Det finns direktiv från NCC men det är
nog vi som är dåliga på att följa dessa säger en av tjänstemännen.
Det viktigaste är kanske inte att alla medarbetare kan direktiven i detalj utan
att de vet vilka direktiv som berör deras arbete och vad dessa innebär.
Problemet med att en del medarbetare inte riktigt vet hur
erfarenhetsåterföringen ska bedrivas skulle kunna lösas genom att ta fram en
uppföljningsplan för varje projekt där direktiv och ansvarsfördelning i
projektet framgår. På så vis får samtliga kännedom om vilka
produktionsuppföljningar som ska göras, när de ska göras och vem som ska
göra det.
Att tydligt klargöra i planeringen vad som ska följas upp och vem som är
ansvarig för detta är en förutsättning för att det ska bli gjort. Genom att fördela
ansvar så skapas dessutom ett engagemang och en större delaktighet hos
medarbetarna enligt Sörqvist. Att sammanställa en uppföljningsplan finns det
stöd för inom befintlig forskning och även hos de flesta intervjuade som vill ha
klara direktiv och tydlig ansvarsfördelning från planeringsstadiet.
Att tillsätta resurser i form av en ansvarig med uppgift att genomföra
förbättringar med hjälp av erfarenhetsåterföring tror flera av de intervjuade
vore en bra lösning. Genom att tillsätta en ansvarig kan det skapas en
stödprocess som fortlöper kontinuerligt i syfte att förbättra verksamheten med
utgångspunkt från insamlade erfarenheter. Att separera erfarenhetsåterföring
från projekten till en egen stödprocess är något som det finns stöd för i
befintlig forskning och också i NCC:s direktiv se, figur 4 under rubrik 2.5.
Detta kan vara en lösning för att se till att erfarenhetsåterföringen inte
prioriteras bort mot kortsiktiga projektmål.
Den ansvarige skulle kunna samla in data själv eller tillsammans med
produktionsledning för att sedan sammanställa och analysera detta. Om
informationen bara samlas in utan analys så ger inte det samma möjlighet till
förbättring. Idag sker erfarenhetsåterföringen projektbaserat, inte som en
ständig process, vilket medför att den relativt ofta blir bortprioriterad och
erfarenheterna utnyttjas inte heller till sin fulla kapacitet. Den ansvarige skulle
också kunna genomföra efterkalkyler och ta fram väsentliga nyckeltal som
efterfrågas i den projektspecifika uppföljningsplanen samt sammanställa och
sortera dessa i databasen.
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Som tidigare presenterats kan kvalitetsbristkostnader uppgå till 1/3 av den
totala produktionskostnaden för både om- och nybyggnader. Detta bör
fungera som ett incitament för att kartlägga kvalitetsbristkostnader. De flesta
av tjänstemännen tror att en kartläggning eller uppskattning av
kvalitetsbristkostnader skulle vara ett bra sätt att öka insikten av att ett väl
fungerande förbättringsarbete är viktigt. Detta är något som också stöds inom
befintlig forskning, enligt denna kan kvalitetsbristkostnader ses som ett av de
tyngsta argumenten för att bedriva ett förbättringsarbete.
En av tjänstemännen säger att felkostnader sällan redovisas som
garantikostnader utan att felen rättas till under produktion. Om kostnaderna
rättas till under produktion så är det svårare att identifiera dessa kostnader än
om de hamnade på en post för garantikostnader eftersom det som rättas till
under produktion inte alltid syns i någon kostnadspost. Därför vore det bra att
försöka uppskatta dessa kostnader för att få en bild av deras omfattning.
Några tjänstemän nämner i intervjuerna att de upplever det som att man inte
gärna vill rapportera kvalitetsbrister som man har varit en del av. Detta är ett
problem eftersom att ju mer kunskap ett företag har om sina
kvalitetsbristkostnader desto mer kan de göra för att förhindra att dessa
återkommer. Det är viktigt att tydliggöra detta för alla tjänstemän att om fel
uppstår så ska det rapporteras då det gynnar företaget i det långa loppet.
I verksamhetssystemet finns det en mall för rapportering av avvikelser och
förbättringsförslag. I rapportmallen finns även en kolumn där
kvalitetsbristkostnader anges. Genom att se till så att någon har ansvaret för att
bedriva erfarenhetsåterföringen som en stödprocess skulle denna rapportmall
vara ett bra sätt att rapportera in avvikelser och även förbättringsförslag till
den ansvarige.
Dessa rapporter har en bra struktur där det inte bara ska rapporteras vad som
inträffat utan också orsak och korrigerande åtgärd ska rapporteras. Enligt
Sörqvist(2004 s.406) så är det viktigt att alla tillämpar samma rutiner för att få
en tydlig och enhetlig datainsamling. Om gruppen skulle arbeta aktivt med att
rapportera in erfarenheter och förbättringsförslag med hjälp av denna mall så
skulle det vara ett bra underlag för vidare analys och förbättringar.
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6 Slutsatser
Det finns goda förutsättningar inom gruppen att utveckla arbetet med
erfarenhetsåterföring eftersom inställningen till detta arbete överlag är positiv
och medarbetarna tycker att detta är viktigt. En viss attitydförändring skulle
ändå behövas vad det gäller att rapportera avvikelser då det behövs som
underlag. Det bedrivs idag en del erfarenhetsåterföring inom avdelningen som
till största del är muntlig. För att kunna dela detta till alla medarbetare måste
dessa muntliga erfarenheter fångas upp, bearbetas och sammanställas, gärna i
en databas för att göra det tillgängligt för alla. I databasen kan också
slutmötesprotokoll och andra erfarenheter som exempelvis nyckeltal arkiveras.
För att lyckas fånga upp dessa erfarenheter är det viktigt att NCC arbetar efter
de centrala direktiv som finns i verksamhetssystemet. Enligt dessa direktiv ska
slutmöten, både externt och internt, hållas i varje projekt innan projektet
avslutas. Dessa slutmöten är ett bra sätt att samla in erfarenheter och
förbättringsförslag. En ökad användning av rapportering med hjälp av
avvikelserapportmallen är också något som NCC bör införa som en rutin då
det med hjälp av denna kan samlas in en tydlig och enhetlig data.
Insamlad data behöver analyseras för att ligga till grund för förbättringar av
verksamheten. För att säkerställa att detta görs bör NCC urskilja
erfarenhetsåterföringen till en egen process och tillsätta en ansvarig som har
hand om processen. Det är viktigt att se erfarenhetsåterföringen som en
ständig stödprocess, annars riskerar den att bli bortprioriterad för projektets
kortsiktiga mål. Det är också viktigt att NCC ser till att det tillhandahålls
ordentligt med resurser för att driva denna process, detta för att säkerställa
genomförandet av både datainsamling och analys.
De erfarenhetsmöten som bedrivs idag är uppskattade av de anställda, så att
införa ett stående erfarenhetsmöte inom avdelningen varje år skulle vara en
bra investering för att främja utbytet av erfarenheter mellan tjänstemän. I
likhet med slutmötet bör det dokumenteras och sammanställas i ett protokoll
vad som framkommer på erfarenhetsmötet.
För att säkerställa att data samlas in från projekten bör också en
uppföljningsplan tas fram för varje projekt innan byggstart, där det kan
specificeras vad som ska följas upp och vem som ansvarar för att det blir gjort.
Genom att tydliggöra vad som ska göras och vem som har ansvaret för det i
början av projektet ökar chanserna att det blir av. I denna plan kan också krav
införas, t.ex. att slutmöte ska hållas innan projektet får avslutas.
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Slutligen så bör NCC kartlägga eller uppskatta sina kvalitetsbristkostnader för
att öka insikten av den potentiella vinsten med erfarenhetsåterföring och på så
vis öka motivationen för detta arbete. Eftersom det enligt en tjänsteman sällan
hamnar några kvalitetsbristkostnader på garantikostnaderna är förmodligen
majoriteten av kvalitetsbristkostnaderna dolda i produktionsskedet och därför
svåra att fånga upp. Därför borde det vara av största intresse att försöka
definiera dessa dolda kostnader för att få en uppfattning om deras omfattning.
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7 Praktiska rekommendationer
NCC rekommenderas att skapa en erfarenhetsåterföringsmapp på R-servern
som samtliga tjänstemän har tillgång till. I den mappen kan insamlade
erfarenheter sorteras på projekten och vidare i byggdelar, t.ex. Projekt:
Hissmofors, Armering, detta för att möjliggöra en enkel navigering.
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8 Förslag på fortsatt forskning
Under arbetets gång har vissa intressanta aspekter kommit på tal under
intervjuerna. Något som vore intressant att undersöka är hur yrkesarbetarnas
erfarenheter skulle kunna tas tillvara på och integreras i förbättringsarbetet.
Det skulle också vara intressant att undersöka hur stora
kvalitetsbristkostnaderna är inom gruppen. Detta skulle kunna göras med en
metod som Josephson förespråkar i sin bok Långsiktig framgång(2013, s.67).
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Bilaga A – Avvikelserapport

Bilaga B – Enkät
Tycker du att du själv är bra eller dålig på erfarenhetsåterföring?
( 1= Väldigt dålig, 2= Dålig, 3= Ganska bra, 4= Bra, 5= Väldigt bra)

1

2

3

4

5

Tycker du att erfarenhetsåterföring är viktigt eller oviktigt?
( 1= Väldigt oviktigt, 2=Oviktigt, 3= Ganska viktigt, 4= Viktigt, 5= Väldigt viktigt)

1

2

3

4

5

Tror du att din produktionschefsgrupp är positiv eller negativ till att arbeta
med erfarenhetsåterföring?
( 1= Väldigt negativ, 2=Negativ, 3= Ganska positiv, 4=Positiv, 5= Väldigt positiv)

1

2

3

4

5

Hur upplever du att din produktionschefsgrupp är på erfarenhetsåterföring
mellan olika projekt?
( 1= Väldigt dålig, 2= Dålig, 3= Ganska bra, 4= Bra, 5= Väldigt bra)

1

2

3

4

5

Hur upplever du att din produktionschefsgrupp är på erfarenhetsåterföring
inom projekt?
( 1= Väldigt dålig, 2= Dålig, 3= Ganska bra, 4= Bra, 5= Väldigt bra)

1

2

3

4

5

Bilaga C – Frågeformulär
intervju
Informera om syftet med intervjun och att intervjun kommer att spelas in.
Intervjun kommer inte kunna härledas till någon specifik person inom NCC
utan allas svar kommer presenteras tillsammans anonymt i rapporten.

Inledande frågor
Vilken befattning har du idag?
Hur länge har du arbetat hos NCC?
Hur länge har du arbetat inom branschen?
Ålder?

Uppfattning om erfarenhetsåterföring
Vad betyder begreppet erfarenhetsåterföring för dig?
Vad ser du för fördelar respektive nackdelar med erfarenhetsåterföring?
Hur arbetar du idag med erfarenhetsåterföring?
(Exempel på aktiviteter: slutmöten, slutrapporter, nyckeltal, garantiärenden,
frågelådan osv).
Hur upplever du att erfarenhetsåterföring prioriteras inom din
produktionschefsgrupp?
- Ev. Följdfråga : Vad tror du skulle kunna göra att den prioriteras mer?
- Ev. Följdfråga : Skulle synliggörandet av kvalitetsbristkostnader kunna vara
en motivation?
Vilka direktiv finns för hur arbetet med erfarenhetsåterföring ska bedrivas?
Hur sammanställs och lagras erfarenheter och förbättringsförslag vid
projektavslut?
Inom vilka områden tycker du det är extra viktigt med erfarenhetsåterföring?
(Exempelvis nyckeltal från produktion, produktions metoder, bedömning av
UE, etablering disponering)
Kan du ge exempel på erfarenheter från något projekt du deltagit i som skulle
kunna vara väsentligt i andra projekt?
På vilket sätt skulle erfarenhetsåterföring kunna hjälpa dig i ditt arbete?

Förslag på förbättringar
Vad bör NCC göra för att säkerställa att erfarenhetsåterföring görs?
Vad tror du är viktigt att göra för att möjliggöra en god erfarenhetsåterföring?
(T.ex. vilka ska vara inblandade och i vilket skede bör den främst bedrivas)
Om du fick bestämma, hur skulle erfarenhetsåterföringen gå till? (Exempelvis,
vilka rutiner, möten, arbetssätt, nyckeltal, val underentreprenörer osv).
Hur tycker du att erfarenheter ska delas och spridas på bästa sätt? (T.ex.
Databas, möten, arbetsplatsbesök).
Övriga idéer om hur erfarenhetsåterföringen kan utvecklas inom gruppen?

