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Sammanfattning 
NCC Folkboende är ett platsgjutet koncept utvecklat av NCC i Umeå för att effektivisera 

produktionsprocessen och behålla kompetensen inom företaget. År 2011 byggdes tre hus i 

Örebro, två hus är under byggnation i Kil och i maj påbörjades markarbetet för tre hus i 

Borlänge. Konceptet går ut på att alla hus har en likadan kärnkonstruktion där trapphus, 

hisschakt, badrum, kök och övriga tunga installationer finns. Våningsplanen kan i övrigt 

variera inom vissa gränser beroende på beställaren.  

Rapporten fokuserade till en början på stomarbetet i Kil, kvarteret Smeden, där syftet var att 

jämföra det verkliga utfallet av använda timmar till uppförandet av stommen med kalkylerat 

antal timmar. Uppföljningen tar tillvara på erfarenheter och bidrar till att utveckla 

produktionsprocessen. På grund av bristfällig dokumentation gick inte kalkyljämförelsen att 

genomföra, rapportens stora fokus blev därför erfarenhetsåterföring och hur NCC Folkboende 

kan arbeta med detta. Frågorna vi ställde oss var ”Hur arbetar NCC med 

erfarenhetsåterföring inom konceptet NCC Folkboende idag?” och ”Kan arbetsberedningar 

vara ett bra verktyg i arbetet med att förbättra erfarenhetsåterföringen?” Det finns flera olika 

teorier om hur inlärning i organisationer fungerar. En sak som ofta betonas när man pratar om 

inlärning är hur viktig den interna kommunikationen är. Individen måste kunna sätta ord på 

sin kunskap så att den kan förmedlas till hela organisationen. Dokumentation är en viktig del 

för att kunna ta tillvara på de erfarenheter som fås inom projektet. Det finns även flera hinder 

för lärande, tids- och kostnadsaspekten är vanliga argument. Andra faktorer som påverkar 

organisationens lärande är företagets struktur, kultur och maktförhållanden.  

Studien resulterar i en beskrivning över hur NCC Folkboende arbetar med 

erfarenhetsåterföringen idag. Det dokument som de idag använder till arbetsberedningar har 

uppdaterats för att lättare kunna följas upp och fungera som ett komplement till dagens 

muntliga erfarenhetsåterföringssystem. Tillvägagångssättet går till på så vis att en vanlig 

arbetsberedning utförs på samtliga stomaktiviteter, därefter görs en uppföljning och 

dokumentation av hur arbetet gick. Dokumentet kan sedan användas av berörda aktörer i 

nästkommande projekt inom NCC Folkboende för att förbättra produktionen.  



 

 

Abstract 
NCC Folkboende is a site-cast concept developed by NCC in Umeå to make the production 

process more effective and to retain expertise within the company. In 2011 they built three 

houses in Örebro, two houses are under construction in Kil and in May started the project with 

three houses in Borlänge. All houses have a similar core structure where stairwells, elevator 

shafts, bathrooms, kitchens and other heavy installations are placed. Floor plan may vary 

within certain limits depending on the client. 

The report focused initially on the framework in Kil, quarter Smeden, where the purpose was 

to compare the actual outcome of the hours used for the construction of the frame with 

calculated number of hours. The follow-up takes advantage of experience and helps to 

develop the production process. Due to lack of documentation we could not go through with 

the comparison, the report's major focus was therefore experience feedback and how NCC 

Folkboende can learn to use it. The questions we asked ourselves were "How does NCC work 

with experience feedback in the concept NCC Folkboende today?" and "Can work 

preparations be a useful tool in efforts to improve the experience feedback?" One thing that 

often comes up when people talk about learning is the importance of internal 

communications. The individual must be able to articulate their knowledge so that it can be 

communicated throughout the organization. Documentation is an important part to take 

advantage of the experiences gained in the project. There are also several barriers to learning 

in organizations, time and cost aspect is a common argument. Other factors that affect 

organizational learning are the company's structure, culture and power relations. 

The study results in a description of how NCC Folkboende works with experience feedback 

today. The document they currently use to work preparation have been updated to more easily 

monitor and act as a complement to the oral experience feedback system. The approach starts 

with a work preparation for all the frameworks followed by a follow-up documentation. The 

document can then be used by the people in the next project in NCC Folkboende to prevent 

repeating any mistakes. 
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1. Inledning 
Uppsatsen är skriven vid avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik på Karlstads 

universitet, i samarbete med NCC Construction. Handledare och examinator från universitetet 

är Malin Olin och handledare från NCC Construction är Fredrik Wahlqvist. 

NCC har ett koncept som de kallar för NCC Folkboende och är utvecklat av NCC i Umeå. År 

2011 byggdes tre hus i Örebro, två hus är under byggnation i Kil och tre hus ska byggas i 

Borlänge. Under ett möte med Fredrik Wahlqvist framkom att de vill ha en uppföljning på hur 

projektet i Kil har gått. Uppföljningen skall sedan användas i Borlänge för att uppnå bästa 

produktionsresultat.  

NCC Folkboende är ett byggkoncept som kombinerar nytänkande med gammalt traditionellt 

byggtänkande. Konceptet består av en platsgjuten betongstomme där även pelare, balkonger 

och trappor gjuts på plats. Genom att tillverka allt själva på plats behålls kompetensen inom 

företaget samtidigt som arbetstillfällen skapas och beroendet av externa aktörer minskar. 

Konstruktionen består av en ”kärna” där husets alla tunga installationer som badrum, kök, 

trapphus och installationsschakt är belägna. Kärnan är den samma i samtliga hus medan övrig 

yta skiljer sig åt inom vissa gränser beroende på byggherrens önskemål, se figur 1. Husen 

utförs som punkthus med 4-8 våningar innehållande 4-6 lägenheter per plan. Konceptet 

innebär en effektivisering av produktionsprocessen vilket gör det möjligt att erbjuda små 

prisvärda hyresbostäder. NCC Folkboende uppfyller energikraven med god marginal och 

kvalar in som lågenergihus. 

 

 

 

                 

 

Figur 1. Exempel på alternativa våningsplan. 
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Idag är en prefabricerad stomme det vanligaste sättet att uppföra en byggnad på. I Umeå har 

det på senare år byggts många hus där de valt att fortsätta med den äldre metoden att 

platsgjuta stommen. Detta har medfört att de har blivit duktiga på det de gör och därför valt 

att utveckla ett koncept som grundar sig på deras kunskap. Husen i Örebro var de första som 

uppfördes inom konceptet NCC Folkboende. 

I Kil uppför NCC två bostadshus åt Kilsbostäder med byggstart i maj 2011 och beräknat 

slutdatum i november 2012.  Husen är belägna i centrala Kil. Husen består av fem våningar 

där Hus 1 även har en källare, sammanlagt 53 lägenheter. 

Projektet i Borlänge har planerad byggstart i maj 2012. Där ska tre hus byggas, samtliga med 

sju våningar varav två har källare, sammanlagt 110 lägenheter. 

Umeå – Örebro – Kil – Borlänge – … – 

Konceptet är nytt och har enbart byggts på ett fåtal platser men tanken är att det ska byggas på 

flera platser i landet. Konceptet är därför fortfarande under utveckling och det finns mycket 

som kan förbättras. För att lyckas med detta är det viktigt att de erfarenheter som fås inom 

projekten tas tillvara och förs vidare till kommande projekt. Att bygga ett koncepthus kan ses 

som en industrialisering av byggandet då produktionsprocessen upprepas och att effektivisera 

produktionen blir därmed extra viktig. 

Den uppföljning vi hade tänkt genomföra gick inte att fullfölja på grund av bristfällig 

dokumentation på byggarbetsplatsen, vinklingen av rapporten kom därför efter arbetets gång 

att ändras. Stora delar av rapporten handlar istället om hur NCC arbetar med 

erfarenhetsåterföring inom NCC Folkboende och hur den kan förbättras. 

1.1 Syfte 

Syftet med rapporten är att ta reda på hur arbetet med erfarenhetsåterföringen inom NCC 

Folkboende fungerar idag och ge förslag på verktyg som kan användas för att förbättra 

erfarenhetsåterföringen. Genom att förbättra arbetet med erfarenhetsåterföringen kan 

konceptet utvecklas och produktionen effektiviseras. 

1.2 Problemformulering 

Frågan vi startade arbetet med var: 

 Stämmer antal arbetstimmar överens med antal kalkylerade timmar vid uppförandet av 

stommen för NCC Folkboende, kvarteret Smeden? 

De frågor vi kompletterade med för att få en bild av hur arbetet med erfarenhetsåterföringen 

fungerar idag och hur den kan förbättras är: 

 Hur arbetar NCC med erfarenhetsåterföring inom konceptet NCC Folkboende idag? 

 Kan arbetsberedningar vara ett bra verktyg i arbetet med att förbättra 

erfarenhetsåterföringen? 
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Erfarenhetsåterföring är en viktig del för att nå bra resultat. För att få ett framgångsfullt 

koncept är det viktigt att ta tillvara på den erfarenhet som finns i gamla projekt. En platschef 

sa:  

”Skulle vi göra om det igen skulle vi kunna reducera 90 av 100 fel.” 

Han menar då att skulle han och hans arbetsteam bygga ett likadant hus igen skulle det gå 

betydligt mycket bättre. Nu är det delvis ett annat team som ska bygga i Borlänge och därför 

krävs det att erfarenheterna förs vidare till de ansvariga där. Det finns i dagsläget inget bra 

system inom NCC för den typen av erfarenhetsåterföring 

1.3 Disposition 

Som första del i rapporten ges en bakgrund om ämnet samt rapportens syfte och mål. I andra 

kapitlet ges en kort presentation av NCC och dess organisation. Här ges även en mer ingående 

presentation av projektet i Kil samt hur arbetet med kalkyler fungerar. I nästkommande 

kapitel följer en beskrivning av hur arbetet har genomförts och vilka avgränsningar som 

gjorts. Fjärde kapitlet behandlar begreppen erfarenhetsåterföring, lärande i organisationer och 

arbetsberedningar. Resultatet av arbetet redovisas i kapitel fem följt av en analys och en 

diskussion i kapitel sex respektive sju. Slutsatsen redovisas i kapitel åtta och här besvaras de 

frågor som ligger till grund för arbetet.  
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2. Bakgrund 
2.1 NCC Construction Sverige AB 

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag med cirka 17 000 

anställda i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Baltikum och S:t Petersburg. NCC 

utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga 

byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur.  

NCC Construction är ett av fyra olika verksamhetsområden. De andra områdena är NCC 

Roads, NCC Housing och NCC Property Development. Verksamheten Construction ansvarar 

för allt NCCs byggande och bygger på uppdrag bostäder, kontor, övriga hus, industrilokaler, 

vägar, anläggningar och övrig infrastruktur. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs i Norden 

och Baltikum. I Sverige är verksamheten uppdelad i fyra regioner: Region Norrland, Region 

Stockholm/Mälardalen, Region Syd och Region Väst. Varje region är i sin tur uppdelad i 

olika avdelningar där rapporten är skriven för avdelning TSO med kontor i Karlstad och ingår 

i Region Väst. Figur 2 visar en förenklad version av NCCs organisationsschema. I 

verkligheten finns det fler produktionschefer uppdelade på olika områden som var och en har 

sina projektchefer, platschefer och yrkesarbetare. Till organisationen hör även sekreterare, 

ekonomiassistenter, personalansvariga och liknande roller. Organisationsschemat visar vem 

som svarar till vem och att besluten går uppifrån och ned. I dagsläget fungerar 

kommunikationen mellan de olika aktörerna och framförallt mellan regionerna dåligt. Att 

förstå vem som bör kommunicera med vem är en väsentlig del för att förstå vart 

erfarenhetsåterföringen ska ske. 

 

Figur 2. Organisationsschema avdelning TSO, egen förenklad bearbetning av NCC 

Construction Sverige AB 2012-04-25. 

 

Avdelningschef 

Projektchef 

Platschef/ 

Arbetsledare 

Yrkesarbetare 

Kalkyl/AI Affärschef Process/EI/PL Inköp Produktionschef 
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2.2 Kalkyl 

Produktionskalkylen är en detaljerad budget för tillverkning av ett byggobjekt. Den upprättas 

när produktionsplaneringen är klar i samband med byggstart. Anbudskalkylen, som upprättas i 

samband med anbudsskedet, ligger till grund för produktionskalkylen men kalkylposterna 

sorteras vanligen om för att de ska följa den arbetsgång som används i produktionen. Detta 

innebär att metoderna och resurserna redovisas i kalkylen i den ordning de kommer att 

användas på bygget. För att underlätta uppföljningsarbetet, det vill säga jämförelsen mellan 

kalkylerad kostnad och verklig kostnad, ska den vara uppställd på samma sätt som byggets 

kontoplan. Kontoplanen redovisar och systematiserar alla ekonomiska händelser som hör till 

produktionen. (Nordstrand & Révai, 2002) En viktig del för att kontinuerligt följa upp hur väl 

produktionen följer kalkylen är att jämföra kalkylerade timmar, med verkliga timmar. På detta 

sätt kan man i ett tidigt skede upptäcka avvikelser och åtgärda dem samtidigt som 

erfarenheterna kan ligga till grund inför nästkommande kalkyl. (Macheridis, 2005) 

På NCC är det platschefen för respektive byggprojekt som bestämmer hur detaljerad 

kontoplanen ska vara. Till sin hjälp finns en grundstruktur att följa men den anses ofta vara 

för detaljerad och revideras därför efter platschefens önskemål. Varje aktivitet på kontoplanen 

följs sedan upp efterhand av platschefen och godkänns tillsammans med projektchefen. Ju 

tidigare en avvikelse upptäcks desto tidigare kan åtgärder tillsättas för att undvika en för stor 

avvikelse.  

Till sin hjälp vid kalkyleringsarbetet använder NCC ett kalkylprogram som heter MAP. I 

programmet finns standardiserade enhetstider för varje moment inlagda. Enhetstid är den tid 

det tar för en person att utföra ett visst arbete. Dessa enhetstider kommer ursprungligen från 

Nybyggnadslistan som är ett systematiserat tidunderlag framtaget av Sveriges Byggindustrier 

och Byggnads. För att ta reda på hur mycket ett byggprojekt kommer att kosta och för att 

kunna lämna ett anbud på ett projekt upprättar anbudsingenjören en anbudskalkyl. Utifrån 

anbudskalkylen upprättar platschefen sedan en produktionskalkyl.  

I produktionskalkylen för kvarteret Smeden har man valt att lägga på 20 procent på 

enhetstiderna på samtliga kalkylposter. Pålägget beror på att enhetstiderna i programmet utgår 

från enklare standardlösningar vilket gör det svårt att i verkligheten följa dessa tider. I varje 

moment ingår tid för framplockning med mera. Då varje bygge har sina egna specifika 

förutsättningar, till exempel olika långt mellan upplagsplats och plats för inmontering, är det 

sällan programmens enhetstider stämmer. Med hjälp av produktionskalkylen kan platschefen 

regelbundet stämma av om kalkylen följs eller inte och i tid upptäcka eventuella avvikelser 

som uppstått och sätta in åtgärder för att rätta till dem.  

2.3 NCC Folkboende 

Vid starten av ett nytt projekt inom NCC Folkboende finns en grundmodell med tillhörande 

handlingar att ta del av. I handlingarna ingår en baskalkyl som är gjord för ett hus med sju 

våningar och 41 lägenheter med en byggtid på 12 månader. En preliminär produktionstidplan 

finns upprättad med en mer detaljerad rullande 2-veckorsplan över hur formning och gjutning 

ska gå till. Projekteringen underlättas av att det föreligger ett genomarbetat underlag för 

färdigprojektering av varje nytt projekt. Modellen och handlingarna revideras och anpassas 

efter beställarens önskemål. 
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2.4. Kvarteret Smeden 

En kort presentation av kvarteret Smeden ges i figur 3. 

 
Figur 3. Kort fakta om kvarteret Smeden. 

2.4.1 Stommen 

Hus 1 och Hus 2 skiljer sig åt då Hus 1 har en källare. Detta gör att stomarbetet inte ser riktigt 

likadant ut i de båda husen. I Hus 1 tillkommer ett moment för att göra källarväggarna samt 

att det blir ett bjälklag extra, det över källarplanet. I övrigt ser stommen ungefär likadan ut i 

de båda husen. Vi har valt att utifrån produktionskalkylen dela upp stommen i åtta olika delar 

för att underlätta uppföljningsarbetet. Nedan följer en kort beskrivning av hur produktionen 

går till för de olika delarna. 

 Hissgrop – En form byggs och armeras till hissgropen. Formen fylls sedan med betong 

och hissgropen är gjuten. 

 Platta på mark – En kantbalksform av skivor används som form till plattan. När 

formen är på plats isoleras plattan med cellplast och armeras. Plattan gjuts och 

betongen slodas för att få en jämn yta som inte kräver så mycket efterarbete.   

 Källarväggar - Väggarna är platsgjutna med hjälp av elementform som ställs upp där 

väggen ska vara placerad. Ena sidan på formen placeras först, därefter armeras väggen 

och alla installationer som ska vara i väggen monteras i formen, se figur 4. Formen 

dubblas sedan, det vill säga att den andra sidan av formen ställs på plats och formen är 

färdig. Väggen gjuts och när betongen har härdat rivs formen och görs ren för att 

kunna användas igen. 

 Väggar bottenplan – Väggarna gjuts på 

samma sätt som källarväggarna. 

 Väggar plan 2-5 – Väggarna gjuts på 

samma sätt som källarväggarna.  

 Pelare – Pelarna prefabriceras på 

byggarbetsplatsen i ett tält avsett för 

ändamålet och lyfts på plats i byggnaden 

med hjälp av en kran. I arbetet ingår 

formsättning, armering, gjutning, 

formrivning, rengöring av formar och 

montering av pelaren.  

 Bjälklag, balkar – Till bjälklagen används 

en form som består av valvbord, den är 

ganska stor och är smidig att använda på stora öppna ytor där den får plats. Vid trängre 

ytor så som trapphuset används lösform som är en form i mindre delar. Valvet armeras 

Projekt:  Nybyggnation av flerbostadshus 

Beställare:   Kilsbostäder AB 

Omfattning:  53 lägenheter 

Anbudssumma: 55,4 Mkr 

Byggstart:  Maj 2011 

Färdigställande: November 2012  

Figur 4. Montage av installationer i väggform. 
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och alla rör-, el- och ventilationsinstallationer läggs på plats. Därefter gjuts bjälklaget 

och betongen slodas för att få en jämnare yta.  

 Tak – Taket består av åtta olika tak med olika höjd och lutning. Taket byggs med 

prefabricerade trätakstolar och limträbalkar som monteras efter ritning, se figur 5. 

 

 

 

2.4.2 Organisation 

I kvarteret Smeden finns en platschef som har det yttersta ansvaret på arbetsplatsen med 

huvuduppgift att leda produktionen och projektets genomförande. Han ansvarar för att tidplan 

och budget följs och att interna och externa resurser fördelas rätt. Även personal-, kvalitets- 

och arbetsmiljöansvar ligger på platschefen. Till sin hjälp på plats har platschefen två 

arbetsledare som har ansvar för att den dagliga driften flyter på inom projektet och 

tillsammans med platschefen planerar, leder och följer upp verksamheten. För att 

produktionen ska bli möjlig finns 10-20 yrkesarbetare på plats beroende på vart i 

produktionen de befinner sig, det vill säga hur mycket arbetskraft det behövs för tillfället. 

Innan produktionen startar ska en kalkyl göras och projektet ska projekteras. Detta utförs 

bland annat av en anbudsingenjör och en projekteringsledare som i huvudsak sitter på 

kontoret i Karlstad. Anbudsingenjörens uppgift är att göra kostnadsberäkningar och 

sammanställa anbudet från förfrågningsunderlag till färdig anbudskalkyl. Till detta hör 

mängdberäkningar samt tids- och prissättningar för att få en korrekt kalkyl. 

Projekteringsledaren ansvarar för att leda och fördela projekteringsarbetet i byggprojekt från 

tidigt projektutvecklingsskede fram till överlämnandet till slutkund. Det innebär att han har en 

viktig sammanhållande länk mellan projektutveckling och produktion. Projekteringsledaren 

ansvarar för en effektiv styrning av projekteringen så att tekniska, estetiska, kvalitativa, 

funktionella, ekonomiska, arbetsmiljö-, miljö- och tidsmässiga krav kan uppfyllas. 

Projekteringsledaren deltar i risk- och möjlighetsanalyser samt ansvarar för att lagstiftningen 

följs i projekteringen. 

 

 

Figur 5. Takkonstruktion 
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3. Metod 
Vi startade arbetet med att läsa litteratur om byggstyrning. Utifrån det fakta vi läst diskuterade 

vi vad vi behövde komplettera med för information. Därefter gjorde vi ett platsbesök på 

byggarbetsplatsen i Kil för att se hur produktionen går till, vi fick även möjlighet att samtala 

med platschef, arbetsledare och yrkesarbetare. Vi fick en ingående beskrivning av 

produktionsmetoderna och vi fick ta del av projektets produktionskalkyl. Vi samtalade även 

med anbudsingenjören om hur kalkylarbetet går till.  

Kalkyljämförelsen var tänkt att genomföras på stommen som vi delade upp i åtta delar. 

Utifrån produktionskalkylen fick vi fram den kalkylerade tiden för vardera stomdel. Den 

kalkylerade tiden var tänkt att jämföras med den verkliga tiden men då den verkliga tiden inte 

fanns dokumenterad lyckades vi inte få fram den och kalkyljämförelsen gick därmed inte att 

genomföra. 

Det här fick oss att inse att vi istället borde fokusera på erfarenhetsåterföring och vi läste då 

med litteraturens hjälp in oss på området. Vi diskuterade med platschefen i Kil och 

platschefen i Borlänge om varför erfarenhetsåterföringen brister. Projekteringsledaren 

berättade för oss om hur erfarenhetsåterföringen inom NCC Folkboende fungerar idag. Under 

samtal med samma person fick vi även en beskrivning av NCCs organisation och olika 

arbetsroller. Vi har även tagit del av och studerat dokument  och protokoll från slutmöten och 

arbetsberedningar.  

Utifrån den teori vi läst och de samtal vi haft med berörda personer har vi analyserat det 

resultat vi fått fram för att ta reda på om arbetsberedningen är ett bra verktyg för att förbättra 

erfarenhetsåterföringen inom konceptet.   

3.1 Avgränsning 

När det gäller kalkyljämförelsen har vi valt att fokusera på stommen då den ser likadan ut i 

samtliga projekt, vi bortsåg från tiden för efterlagningar. Erfarenhetsåterföringen har vi valt 

att rikta mot konceptet NCC Folkboende och då studerat hur det fungerar idag och om 

arbetsberedningen är ett bra verktyg för att förbättra den.  
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4. Teori 
4.1 Lärande i organisationer 

Erfarenhetsåterföring är ett sammansatt ord som, för att förstå ordets innebörd, måste delas 

upp i de två grundorden erfarenhet och återföring. Enligt Nationalencyklopedin definieras 

orden på följande sätt: 

Erfarenhet: ”På regelmässig verksamhet eller sinnesiakttagelse byggande kunskap eller 

färdighet. Erfarenhet står här såväl för den process varigenom denna kunskap eller färdighet 

förvärvas som för resultatet av denna process.” (Nationalencyklopedin, a) 

Återföring anses ha samma innebörd som återkoppling: ”Principen att föra tillbaka 

signaler från ett system och låta denna information i sin tur påverka systemet.” 

(Nationalencyklopedin, b) 

Nationalencyklopedins definition på begreppet lärande organisation är: 

”Organisation som kontinuerligt lär av sina erfarenheter i syfte att lösa sina uppgifter på ett 

bättre sätt.” (Nationalencyklopedin, c) 

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) har begreppet lärande i organisationer flera 

definitioner, tre typiska exempel är: 

”Organisatoriskt lärande är processer som förbättrar organisationens sätt att fungera, 

baserat på bättre kunskap och insikt.” 

”Organisatoriskt lärande är en process där man avslöjar och rättar till fel.” 

”Organisationer lär genom att omsätta kunskap som bygger på historiska erfarenheter till 

rutiner som ger riktlinjer för beteendet.” 

Jacobsen och Thorsvik (2002) drar, utifrån definitionerna, slutsatsen att lärande i 

organisationer sker när de 

 erfar något 

 försöker analysera varför detta har skett 

 försöker komma på vad som behöver göras för att nå ett annat resultat 

 faktiskt förändrar beteendet 

En av de viktigaste pusselbitarna när det gäller lärande i organisationer är intern 

kommunikation, se figur 6. Det är individerna i organisationen som startar lärandet genom att 

reflektera över det de upplever. Erfarenhetsbaserad kunskap kallas även tyst kunskap då det 

ofta är svårt att sätta ord på allt man är med om. För att hela organisationer ska lära måste den 

tysta kunskapen förmedlas till samtliga inblandade, explicit kunskap. Det handlar inte bara 

om att ha kunskap om vad som ska göras, kunskapen måste även förverkligas. För att göra 

detta möjligt bör erfarenhetsåterföring integreras i organisationens beslutsprocesser. (Jacobsen 

& Thorsvik, 2002)  
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Det är inte organisationen som lär, det är människorna i den. Det är därför viktigt att förstå 

hur den individuella lärprocessen går till. Det hävdas inom inlärningsteorin att ett beteende 

som får en positiv konsekvens kommer att upprepas medan ett beteende som får en negativ 

konsekvens inte kommer att upprepas. Det kan därför vara svårt att ändra en metod som under 

en längre tid fungerat på ett bra sätt. Först när tillvägagångssättet inte längre ger ett positivt 

resultat börjar individen att ifrågasätta metoden. (Jacobsen & Thorsvik, 2002) 

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) har individer lättare för att ta till sig information från 

andra om den är lättillgänglig, lättförståelig, attraktiv och viktig för individen samt om den 

liknar något som vi varit med om tidigare. Information som kan förändra den befintliga 

situationen ignoreras ofta, detsamma gäller för obehaglig och svårtolkad information som kan 

resultera i nya metoder och nya tankesätt.  

Enligt professor James G. March finns det två typer av kunskap, utnyttjande och utforskning. 

Utnyttjande innebär att befintliga rutiner, arbetsformer och processer förbättras för att 

utveckla system som leder till färre produktionsfel. Effektiviteten ökar efterhand som man lär 

och färre resurser behöver då utnyttjas. Utforskning, som är nödvändigt för att individer och 

organisationer ska utvecklas, handlar om att lära sig något helt nytt, få en ny syn på 

omvärlden eller finna nya lösningar. (Jacobsen & Thorsvik, 2002) 

Ett annat sätt att beskriva organisationers lärande görs i Josephsons, Styhres och Wasifs 

(2008) rapport, där med hjälp av tre byggstenar. Den första byggstenen handlar om att skapa 

ny kunskap i projekten. Den andra handlar om att sprida kunskapen mellan individer och 

projekt och den tredje om att identifiera och hantera hinder för lärande. Enligt de 

undersökningar som gjorts i rapporten finns det ett tydligt samband mellan de tre 

byggstenarna.  

Andersson, Landin och Persson (2006) har gjort en fallstudie om kunskapsuppbyggnad och 

erfarenhetsåterföring i byggföretag. De menar att det är viktigt för lärandet att noteringar om 

avvikelser görs i projekten. Vidare menare de att avvikelser bör tas upp på erfarenhetsträffar 

Hur organisationer 

handlar 

Kollektivt beteende 

Erfarenhet 

Individuell tyst 

kunskap 

Beslut 

Kunskap 

Förmedling 

Explicit kollektiv 

kunskap 

Intern 

kommunikation 

Figur 6. Lärande i organisationer, egen bearbetning från Jacobsen & Thorsvik (2002). 
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och studeras djupare. De system som används för erfarenhetsåterföring bör på ett enkelt sätt 

kunna sammanställa och vidarebehandla informationen som lagrats där. (Andersson, Landin 

& Persson, 2008) Dokumentation är en viktig del för att kunna ta tillvara på den kunskap som 

fås inom ett projekt. Genom dokumentation sparas erfarenheterna så att nästkommande 

projekt kan dra nytta av dem. (Macheridis, 2005)  

4.2 Hinder för lärande 

”Byggsektorn anses ofta vara konservativ med ett bevarande av gamla traditionella arbetssätt 

och stora svårigheter att utveckla och introducera nya arbetssätt.” (Josephson, Styhre & 

Wasif, 2008) 

Företagets struktur, kultur och maktförhållanden påverkar organisationens lärande (Jacobsen 

& Thorsvik, 2002). Det finns två lärandekulturer inom byggsektorn. Projektörerna, som tillhör 

den ena, diskuterar problem med varandra och de söker regelbundet ny information för att 

hålla sig uppdaterade. Entreprenörerna och då främst byggplatscheferna tillhör den andra 

kulturen. Här känner sig individerna ensamma och isolerade och att fråga andra om råd anses 

vara ett svaghetstecken.  

Josephson, Styhre & Wasif (2008) tar i sin rapport upp flera vanliga hinder för lärande. Ett av 

dem är den tids- och kostnadsbrist som ofta råder i projekten, något som även de platschefer 

vi pratat med på NCC har påpekat. I många fall är varje projekt unikt vilket ofta ses som ett 

hinder för att dra lärdom från andra projekt. Den ökade användningen av e-post känns för 

många som ett hinder då det är en långsammare kommunikationsväg än telefonen. 

(Josephson, Styhre & Wasif, 2008) Muntlig kommunikation ger dessutom möjlighet till direkt 

återkoppling (Macheridis, 2005). 

4.3 Arbetsberedningar 

En viktig del för den fortlöpande planeringen under produktionstiden är att utföra 

arbetsberedningar. NCCs arbetsberedningsmall återfinns i bilaga 1. Arbetsberedningen är en 

detaljerad planering som kan liknas vid en arbetsinstruktion och utförs inför speciellt 

riskfyllda aktiviteter som: 

 är styrande 

 har stor omfattning 

 är tekniskt komplicerade 

 är oprövade 

 är störningskänsliga 

 är ekonomiskt betydelsefulla 

 kräver stora resurser 

 ofta ger stort materialspill 

 innebär risker ur skyddssynpunkt 

 innebär risker ur miljösynpunkt 

 är viktiga ur samordningssynpunkt  

För att veta vilka aktiviteter en arbetsberedning ska utföras på upprättar platschefen en 

kontrollplan där samtliga aktiviteter finns med. I kontrollplanen visas vilka kontroller som ska 

utföras på varje aktivitet och vem som är ansvarig för att utföra kontrollen. En av kontrollerna 

som kan vara med i en kontrollplan är arbetsberedningen där platschef eller arbetsledare är 

ansvarig för kontrollen. Arbetsberedningen utförs av platschef/arbetsledare tillsammans med 

de yrkesarbetarna som ska utföra aktiviteten. Genom en väl genomförd arbetsberedning 

dokumenteras de förutsättningar som finns och eventuella problem som kan uppstå. Den ger 

möjlighet att utföra aktiviteten på bästa möjliga sätt då arbetetsgången detaljplaneras. Alla 
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resurser som behövs för att utföra aktiviteten bland annat personal, maskiner, redskap och 

material specificeras. Målet med arbetsberedningen är att genomföra aktiviteten på utsatt tid, 

säkerställa en god kvalitet och skapa tillfredsställande arbetsvillkor för de medverkande.  
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5. Resultat 
Det fanns fram till 2011 ett system för erfarenhetsåterföring som hette ERFA inom NCC. 

Systemet avvecklades på grund av att det hade en låg användarsiffra. Idag finns därför inget 

väl fungerande system inom NCC för att ta tillvara på erfarenheter. Det närmaste ett system 

NCC kommer är ett frågeforum som finns på företagets intranät. Där kan platschefer och 

andra aktörer ställa en öppen fråga som alla anställda på företaget ser. Sen är det upp till var 

och en att svara om man har ett tips eller svar på frågan. 

Erfarenhetsåterföringen inom NCC Folkboende sker idag främst genom muntlig 

kommunikation mellan berörda parter. Någon uppföljning om hur genomförda moment har 

gått dokumenteras inte på byggarbetsplatsen utan det är upp till dem som skall genomföra ett 

nytt projekt att söka upp information om hur tidigare projekt har genomförts.  

Projektet i Kil inleddes med att den blivande projekterings- och platsledningen träffade de 

som byggt tidigare för att ta del av deras erfarenheter, de gjorde ett flertal besök i Örebro och 

även i Umeå. Det finns ingen rutin som säger att det ska göras utan det gjordes på eget 

initiativ. De fick då en inblick i hur produktionen gått till och möjlighet att prata direkt med 

de som varit delaktiga i projektet. I Kil har projekteringsteamet utifrån den information de fått 

från platschef och arbetsledare i Örebro valt att göra vissa förändringar i produktionen för att 

effektivisera bygget. En av de stora förändringarna som gjordes i Kil var att montera med 

trappan från början istället för att montera den när hela stommen var rest som de gjorde i 

Örebro. Det är enklare att montera trappan innan nästkommande våning reses och 

framkomligheten ökar. I Örebro använde de under byggtiden en tillfällig ståltrappa som 

försämrade framkomligheten i byggnaden. När sedan stommen var rest lyftes trappan på plats 

med hjälp av en kran. I Kil gjordes även en förändring vid gjutningen av en av väggarna i 

trapphuset. Väggen är formad som ett Y och göts i Kil i mindre delar som monterades ihop 

istället för i en enda stor form som i Örebro. Dessa förändringar görs utan att systematiskt 

dokumenteras och förs vidare först när nästkommande projektteam ber om informationen.  

Vissa konstruktionsförändringar har även gjorts i grundmodellen, ett exempel är 

takkonstruktionen. I Örebro utgick de från grundmodellen som visade sig vara en komplicerad 

konstruktionslösning därför valdes en annan enklare konstruktionslösning i Kil. 

Projekteringsledaren i Kil valde på eget initiativ att kontakta ansvariga i Umeå för att 

informera om förbättringen och grundmodellen är nu reviderad med de nya 

konstruktionslösningarna. 

Under de samtal vi haft med produktionsledningen i kvarteret Smeden har flera hinder till 

varför erfarenhetsåterföringen brister framkommit. Ett av dem är att tiden inte räcker till, 

projekten är ofta under tidspress och därför prioriteras inte uppföljningsarbetet. Ett annat 

hinder är att ett nytt projekt ofta påbörjas innan det föregående är avslutat. Detta leder till att 

fokus ligger på det nya projektet och platschef och arbetsledare hinner då inte alltid vara med 

i slutskedet av det föregående projektet. ”Vi är för stolta” är ett uttryck som också nämns som 

en orsak till varför inte erfarenheterna förs vidare. Med det menas främst två saker. Det första 

är att man inte vill erkänna de fel som gjorts. Om någon exempelvis frågar hur ett visst 

moment har utförts får de en beskrivning av metoden men det är ingen som talar om att den 

inte har fungerat bra. Det andra är att man inte ber om hjälp när man behöver det. Dyker ett 

problem upp hittar man en egen lösning på det istället för att fråga andra hur de har löst det.  

Enligt NCCs rutiner ska samtliga projekt avslutas med ett slutmöte där syftet är att utvärdera 

projektets genomförande och resultat. Slutmötet där bland andra anbudsingenjören, 
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projekteringsledaren och platschefen medverkar hålls efter att projektet är avslutat, ibland 

flera månader efter. Några av punkerna som tas upp är: 

 Måluppfyllelse – Vilka var målen? Är de uppfyllda? 

 Ekonomi – Hur har projektet gått jämfört med kalkyl? 

 Kundhantering – Hur har kundkontakten varit? 

 Planering – Är det någon aktivitet som borde ha planerats mer? 

 Logistik – Hur har logistiken på arbetsplatsen fungerat? 

 Organisation – Hur har organisationen fungerat? 

I kvarteret Smeden har platschefen och de två arbetsledarna tillsammans med yrkesarbetarna 

utfört arbetsberedningar på aktiviteterna montage av väggar, bjälklag och pelare. Den 

information som togs upp var:  

 Rent bygge utan olyckor. 

 Vilka handlingar som ska användas, till exempel K-ritningar och A-ritningar. 

 Hur lång tid aktiviteten ska ta, till exempel åtta timmar.  

 Vilka moment som ska utföras, till exempel tillverka formbord, lyfta upp material 

med hjälp av kran och montera stämp. 

 Vilket material som behövs, till exempel stämp, bult och plywood. 

 Vilka maskiner och utrustning som behövs, till exempel mutterdragare och kran. 

 Vilka arbetsmiljörisker som finns och vilka regler som ska följas, till exempel 

skyddsutrustning. 

 Vilka utbildningar som behövs, till exempel lyftutbildning. 

Idag används arbetsberedningarna enbart som en hjälp vid utförandet av olika aktiviteter. 

Någon uppföljning av aktiviteterna har inte dokumenterats, samtliga 

arbetsberedningsdokument har ett streck i fältet för uppföljning. 

För att arbetsberedningarna ska vara ett användbart verktyg i erfarenhetåterföringsarbetet bör 

de följas upp bättre. För att göra detta enklare har vi utvecklat en ny mall där uppföljningen är 

lättare att dokumentera. Tillvägagångssättet för att använda den nya mallen ser ut på följande 

sätt: 

1. Platschef/Arbetsledare utför en arbetsberedning tillsammans med berörda 

yrkesarbetare enligt den mall som finns idag, se bilaga 1. Två kopior görs 

varav den ena sparas i en mapp avsedd för arbetsberedningar och den andra i 

en mapp för uppföljning. 

2. Efter att arbetsmomentet utförts ska den nya mallen uppföljning 

arbetsberedning, se bilaga 2, fyllas i av platschef eller arbetsledare. Mallen 

följer arbetsberedningens utseende med den skillnaden att här ställs även 

frågor om vad som gjordes annorlunda och varför. Till exempel ska 

information om tidplanen följdes, produktionsmetoden ändrades eller om 

materialet byttes ut samt varför anges här. Kopian sparas tillsammans med den 

första arbetsberedningen i mappen för uppföljning.  

Det ligger på platschefen eller arbetsledarens ansvar att utföra och dokumentera uppföljningen 

men yrkesarbetarna har ansvar att meddela om någonting avviker från den gjorda 

arbetsberedningen. Det är inte tänkt att arbetsledaren ska klocka varje aktivitet för att få reda 

på hur lång tid den tar. Eftersom att det är stora aktiviteter det handlar om är det svårt för 

arbetsledaren att undvika start- och sluttid. Det han behöver göra för att veta tidsåtgången är 
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att noga anteckna dessa. Information om hur arbetet går förmedlas mellan yrkesarbetare och 

produktionsledning genom den dagliga muntliga kommunikationen, ledningen ansvarar sedan 

för att dokumentera den.  Genom den muntliga kommunikationen tas övriga punkter på 

arbetsberedningen upp, så som bland annat materialåtgång, vilka maskiner som användes och 

om någon annan utbildning än den som fanns borde ha genomförts. 

För att stomarbetet ska vara hanterbart att följa upp bör abetsberedningar göras på de åtta 

stomaktiviterena: 

 Hissgrop 

 Platta på mark 

 Källarväggar 

 Väggar bottenplan 

 Väggar plan 2-5 

 Pelare 

 Bjälklag, balkar 

 Tak 

 

De här åtta stomaktiviteterna, bortsett från källarväggar, ingår i samtliga projekt. 

Arbetsberedningarna kan därför användas av platschef och arbetsledare som en grund för 

nästa projekts arbetsberedningar. Där framgår bland annat tydligt hur aktiviteten har utförts 

tidigare, vilka material som använde och om tidplanen hölls. Uppdelningen gör det även 

enkelt för anbudsingenjören att följa upp sin kalkyl då aktivitetens verkliga timmar framgår av 

uppföljningen.  
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6. Analys 
NCC Folkboende är som nämnts tidigare ett nytt koncept, vilket innebär att det fortfarande är 

under utveckling och kräver ett strukturerat system för erfarenhetsåterföring. För att vi ska 

kunna komma med ett förslag på hur NCC ska utveckla och förbättra arbetet med 

erfarenhetsåterföring inom konceptet Folkboende har begreppen erfarenhetsåterföring och 

lärande i organisationer studerats närmare. Det som då framkom var att en av de viktigaste 

pusselbitarna för lärande i organisationer är den interna kommunikationen. Det är alltså här 

som NCC bör lägga fokus på att utvecklas. De är bra på att kommunicera muntligt med 

varandra men dåliga på att få ner det på papper. Muntlig kommunikation kräver att alla parter 

har tid för varandra samtidigt, vilket ibland kan vara svårt att få till. En annan viktig del i den 

muntliga kommunikationen är att ge och ta emot feedback. Yrkesarbetarna måste få feedback 

på arbetet de utför av arbetsledare och platschefer för att kunna bli bättre och utvecklas. 

Samtidigt måste platschefen i sin tur få feedback från yrkesarbetarna om vad som fungerar 

och inte. När det gäller metoder, material och tidsåtgång för en aktivitet får man inte glömma 

att yrkesarbetarna har goda erfarenheter om vad som fungerar och inte. Det är faktiskt de som 

utför aktiviteten och deras kunskap bör man ta tillvara på.  

Ett koncept gör det möjligt att utveckla befintliga rutiner. Enligt James G. March är detta en 

typ av kunskap som kallas för utnyttjande och den ger möjlighet att effektivisera allteftersom 

man lär. För att ta tillvara på de erfarenheter som fås inom projekten måste de dokumenteras, 

vilket även är viktigt för att kunskapen ska kunna föras vidare till kommande projekt. Det här 

styrks av de teorier vi läst och motiverar varför en uppföljning av arbetsberedningen är ett bra 

komplement till den muntliga kommunikationen som är dominerande idag. 

Dagens erfarenhetsåterföring sker mestadels genom muntlig kommunikation och behöver 

därför kompletteras med dokumentation. Arbetsberedningen innehåller många viktiga delar 

som bland annat tid, metod och material. En uppföljning av arbetsberedningen är en bra start 

på den dokumenterade erfarenhetsåterföringen då det är ett verktyg som redan idag används 

vilket gör att klivet in i uppföljningen inte blir så stort. Helt nya arbetssätt och mallar kan 

kännas svåra att ta till sig och riskerar därmed att inte användas. Dokumenteringen kräver inte 

heller så mycket tid då arbetsberedningen görs innan påbörjad aktivitet och efter avslutad 

aktivitet enbart behöver kompletteras med information om hur det gick och varför. 

Information och erfarenheter finns hos de olika aktörerna och idag överförs det till mesta del 

genom möten och telefonkontakt. Det gör att det ibland blir svårt att få till 

erfarenhetsåterföringen då båda parter behöver avsätta tid för kommunikationen. Genom en 

uppföljning av arbetsberedningen sparas tid samtidigt som allt dokumenteras på ett sätt som 

gör det enkelt att få fram rätt information i framtiden.  

Dagens arbetsberedningar innehåller många viktiga delar, men någon ordentlig uppföljning av 

dem görs inte. En punkt för uppföljning finns men används inte vilket kan bero på att den är 

lite otydlig med vad som faktiskt ska följas upp. Den mallen vi har tagit fram är lätt att följa 

och det framgår tydligt vad det ska stå under respektive uppföljningspunkt. Arbetsberedningar 

används i NCCs samtliga projekt vilket gör det möjligt att införa uppföljningssystemet även 

där. 

Hade de på NCC följt upp arbetsberedningarna enligt det förslag vi nu har kommit fram till 

hade vi fått fram tillräckligt med information för att kunna genomföra den jämförelse av 

kalkylen som var tänkt från början. De verkliga tiderna för de åtta stomdelarna hade framgått 

av uppföljningen och hade enkelt kunnat jämföras med de kalkylerade tiderna. 
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Ett problem som vi ser med vårt förslag är överföringen av de uppföljda arbetsberedningarna 

till kommande projekt då arbetsberedningarna idag ofta skrivs för hand. Det är enkelt att sätta 

in dessa dokument i pärmar men svårare att skicka pärmarna till olika platser i landet. 

Samtliga arbetsberedningar skulle därför behöva skrivas direkt på datorn alternativt kan de 

handskrivna dokumenten scannas in i datorn. Den här nya tekniken kan dock ses som ett 

problem bland de äldre platscheferna/arbetsledarna vilket gör att de struntar i det. Finns de i 

datorn kan de läggas upp på den gemensamma servern och därmed har alla som ska kunna 

komma åt dessa dokument möjlighet att göra det. 

Projekteringen i Örebro och Kil genomfördes av två olika team som är placerade på 

respektive ort. Det kräver mer planering för att erfarenhetsåterföringen mellan projekten ska 

fungera. Borlänge har projekterats av samma team som projekterade Kil, även delar av Kils 

produktionsteam medverkar i Borlänge. Tack vare att samma personer deltar i båda projekten 

blir erfarenhetsåterföringen enklare både inom och mellan projekten. Produktionen i Borlänge 

kan flyta på enklare och snabbare då delar av teamet inte behöver någon inkörning och de vet 

hur produktionen ska genomföras på ett bra sätt. Det är viktigt att individerna som deltagit i 

Kil kan sätta ord på sina kunskaper så att de kan förmedla dem till de som är nya i Borlänge. 

Det som inte gått som planerat i Kil utvecklas vidare för att kunna genomföras på ett bättre 

sätt i Borlänge. 

Slutmötena är en viktig del i erfarenhetsåterföringsarbetet och borde utföras direkt efter 

avslutat projekt för att man ska få ut så mycket som möjligt av dem. Väntas det flera månader 

innan mötet hålls är det stor risk att viktiga saker som borde tas upp glöms bort och aldrig förs 

vidare. Slutmötena förskjuts bland annat för att projektorganisationen går vidare och börjar på 

nya projekt, vilket även kan leda till att information som borde tas upp har glömts bort och 

inte förs vidare. I värsta fall kan det till och med resultera i att slutmötet inte blir av alls. En 

annan orsak till att slutmötena förskjuts är att de inte prioriteras och att tid inte tas till dem. 

Större vikt bör läggas på slutmötet och alla inblandade måste förstå hur viktiga de är. 

De kontoplaner som upprättas idag är en förenklad version av den mall som finns för 

ändamålet, då mallen anses vara för detaljerad. Även uppföljningen blir därför förenklad 

eftersom att den följer posterna på kontoplanen. Det kan leda till att det blir svårt att se vart 

eventuella avvikelser uppstår och varför.  Att kontoplanen är förenklad kan däremot bidra till 

att den faktiskt blir uppföljd då det inte kräver lika mycket tid och arbete att följa upp den. De 

platschefer vi talat med anser inte att mallens samtliga poster behöver finnas med då den går 

ner ändå på ”mutter- och skruvnivå”, de menar att det inte finns något intresse i att göra en så 

detaljerad uppföljning. 

Jacobsen och Thorsviks teori om två lärandekulturer känns igen från de samtal vi haft med 

olika personer på NCC. Projekteringsledaren berättade om besöken i Örebro och Umeå där de 

genom samtal med utvecklarna av konceptet samt med de delaktiga i Örebroprojektet fick 

viktig information men även möjlighet att studera metoder på plats för att förbättra 

projekteringen. Samtidigt bekräftar de platschefer vi pratat med att de inte vill erkänna sina 

misstag eller heller be om hjälp om det är något de inte kan. Genom att dra lärdom av hur 

projektörerna arbetar skulle mönstret kunna brytas och platscheferna skulle få en annan syn på 

hur arbetat kan utföras och på så sätt utvecklas. 

6.1 Relation till hållbar utveckling 

En väl genomförd arbetsberedning medför en bättre planerad aktivitet som kan utföras med 

färre resurser. I dagens samhälle talas det allt mer om hållbar utveckling och vikten av att 

effektivisera användandet av både naturresurser och mänskliga resurser för att minska 

belastningen på miljön. Hushållning av resurser är nödvändigt även för kommande 
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generationers framtid. Genom en noggrann planering av materialåtgång kan rätt mängd 

material införskaffas och mängden materialspill minskas vilket leder till att mängden avfall på 

byggarbetsplatsen kan reduceras.  

Arbetsberedningar leder även till en säker arbetsplats vilket är en rättighet och något som alla 

anställda gynnas av. Det leder till en tryggare arbetsplats med färre olycksfall och 

sjukskrivningar som annars kostar mycket pengar för både företaget och samhället. 
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7. Diskussion 
När vi startade vårt examensarbete var stommen i Kil påbörjad men ännu inte färdig. Vi fick 

veta att den information vi behövde till kalkyljämförelsen var lätt att få fram, det visade sig 

dock att så inte var fallet. Den information vi behövde fanns inte dokumenterad och 

platschefen och arbetsledarna i Kil var väldigt tidspressade och hade ingen möjlighet att ge 

oss den information vi efterfrågade. Optimalt för oss hade varit att vara med under 

uppförandet av stommen för att själva kunna se och ta del av hur arbetet har gått. Då hade vi 

fått fram information om hur lång tid aktiviteterna tog samt om kalkylen följdes. Vi anser att 

hade bara informationen funnits nedskriven hade det inte varit några problem för oss att utföra 

kalkyljämförelsen. En kalkyljämförelse kan vara en bra riktlinje inför kommande projekt då 

det enkelt går att se vart avvikelser uppstår. Vårt mål var att få fram skillnaderna mellan 

kalkylerade timmar och verkliga timmar i både antal timmar och procent. Det hade gett en 

tydlig bild av vilken eller vilka delar som inte följde kalkylen. Även om den totala verkliga 

tiden inte hade skiljt sig från den kalkylerade hade jämförelsen visat om en viss del tagit 

längre tid än planerat medan en annan tagit mindre tid. Exempelvis kanske väggarna tar 20 

procent längre tid än planerat medan bjälklagen går 20 procent fortare än planerat. Den totala 

tiden skiljer sig då inte åt men det visar att tiden i kalkylen bör omfördelas mellan posterna för 

att bli mer korrekt i framtida projekt.  

På grund av problematiken med informationsinsamlandet kring kalkylen valde vi att fokusera 

på hur erfarenheterna kan dokumenteras. Troligtvis är det inte bara vi som har svårt att få 

fram information. Säg att NCC Folkboende ska byggas i Malmö och anbudsingenjören där 

vill ha fram information om hur kalkylen stämde överens med antal verkliga timmar. Finns 

den här informationen då dokumenterad från tidigare projekt kan den enkelt tas fram och 

användas. Kan kommunikationen enbart fås muntligt måste anbudsingenjören först ta reda på 

vem eller vilka som har den här informationen för att sedan försöka få tag på dem, vilket är 

tidskrävande. Om det då var några år sedan det senaste projektet avslutades kan det vara svårt 

för de här personerna att komma ihåg vad som hände under projekttiden och dessutom kan de 

ha avslutat sin anställning vilket försvårar informationssökandet avsevärt. Mycket information 

riskerar på det här sättet att gå förlorad.   

Efterhand som vi har pratat med olika personer på NCC har vi fått uppfattningen att det finns 

ett visst motarbetande inom organisationen. Många verkar enbart se till sin egen del och det 

projekt de för tillfället är involverade i och bryr sig i stort sett inte om hur det går för de andra 

delarna av företaget. NCCs organisation, som delvis redovisas i figur 2, är ny från i år och 

började officiellt gälla den första juli. En vision med den nya organisationen är att gränserna 

mellan de olika delarna ska vara mer flytande än tidigare då det var mer uppdelat och strikt. 

Eftersom den nya organisationen precis har börjat gälla och ingen utvärdering av den ännu har 

gjorts vet vi inte om det kommer att bli som önskat. Vi anser att om de började se allt som en 

helhet skulle arbetet med erfarenhetsåterföring bli betydligt enklare och mer betydelsefullt för 

alla. De måste förstå att den kunskap som skapas inom projekten är värdefull för att både 

organisationen och konceptet ska kunna utvecklas. En uppföljning av arbetet gör det möjligt 

att förbättra befintliga rutiner och att utveckla både koncept och organisation. En ökad 

erfarenhetsåterföring skulle göra det möjligt att effektivisera arbetet både på projekterings- 

och produktionssidan då bland annat inkörningen av nya moment minskar och aktiviteterna 

kräver mindre tid att genomföra. På detta sätt kan mer tid ägnas åt den erfarenhetsåterföring 

som det idag anses inte finns någon tid till. 

Genom att börja i liten skala med att utveckla erfarenhetsåterföringen inom konceptet NCC 

Folkboende kan det efter en tid utvärderas för att se om det var en bra metod för att utveckla 
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konceptet både i projekterings- och produktionsskedet. Har det visat sig vara framgångsrikt 

kan metoden föras över även till övriga delar inom NCC för att effektivisera arbetet även här. 

De personer vi pratat med anser alla att erfarenhetsåterföring är viktigt och att om vi lyckas 

komma fram till hur den ska genomföras på ett bra sätt så vore det toppen. Deras attityd till 

arbetet med erfarenhetsåterföring får det att verka som att de har gett upp och att de inte 

tycker att det är någon idé att försöka för att det ändå inte kommer att fungera. Det har länge 

pratats om att erfarenhetsåterföringen är viktig men ingenting händer. Att studera olika 

yrkesrollers inställning och attityd till problemet skulle vara en intressant vidarestudie och kan 

säkert ge en bättre förståelse för varför det idag ser ut som det gör. 
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8. Slutsats 
NCC har idag inget strukturerat system för dokumentation av erfarenheter. 

Erfarenhetsåterföringen sker idag främst genom muntlig kommunikation och behöver därför 

kompletteras med ett system för skriftlig dokumentation. Genom enbart muntlig 

kommunikation riskerar mycket av de erfarenheter och den kunskap som finns inom 

organisationen och konceptet att gå förlorad.  

 

Att NCC skulle tjäna på att ta tillvara på varandras kunskap är något som alla vet om. För att 

förbättra Folkboendet som koncept bör NCC därför dra nytta av de olika projekt som 

genomförs och de erfarenheter som fås därigenom. Arbetet blir effektivare allteftersom 

individen lär vilket i sin tur leder till att färre resurser går åt. Vad är vitsen med ett koncept 

om kunskapen som skapats inte vandrar mellan de olika projekten? 

För att erfarenhetsåterföringen inom konceptet NCC Folkboende ska bli bättre måste den ske 

på ett okomplicerat sätt. Vårt förslag är därför att utveckla arbetsberedningarna som redan 

genomförs på vissa moment i projekten. Arbetsberedningen innehåller många viktiga delar 

såsom tid, metod och material och används i samtliga projekt inom NCC. Steg ett är att se till 

att en arbetsberedning utförs på varje aktivitet som tillhör stommen. Därefter när momentet är 

utfört ska tid avsättas till en uppföljning av arbetsberedningen. Uppföljningen görs i en ny 

mall avsedd för ändamålet och innehåller frågor som ”Vad gjordes annorlunda och varför?”. 

Uppföljningsdokumenten sparas sedan så att nästkommande projekt kan ta del av innehållet 

och använda det för att inte samma fel ska upprepas igen. Genom att utveckla 

arbetsberedningen med en uppföljningsmall kan erfarenheterna dokumenteras på ett enkelt 

sätt som kräver minimalt med tid. Då det är ett befintligt verktyg kräver det inte heller så 

mycket tid för att sätta sig in i det nya systemet. Det är ett viktigt kriterie för att det ska 

fungera. 
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9. Tackord 
Vi vill tacka alla som hjälpt oss att genomföra vårt examensarbete. Ett särskilt tack vill vi 

rikta till vår handledare Malin Olin på Karlstad universitet som hjälpt oss i med- och 

motgångar. Fredrik Wahlqvist tackar vi för att vi fick skriva examensarbetet på NCC och 

därmed fick möjlighet att träffa många vänliga och hjälpsamma personer. Bland dem ges ett 

speciellt tack till platschef Lennart Andersson, arbetsledare Micaela Gustafson, 

projekteringsledare Christer Dahl samt anbudsingenjör Stefan Ahlesved. 
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