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Sammanfattning 

Målet med examensarbetet är att ta fram en lista på åtgärder vilka är ämnade åt att 
förbättra dokumenthanteringen och informationslagringen på Arcona, samt förbättra 
tillgängligheten av relevanta dokument och information.  
Åtgärderna ska ha en inbördes prioriteringsordning och vilka eventuella krav som ska 
ställas på förekommande system ska undersökas. 
 
Fokus ligger på erfarenhetsåterföring genom dokumentation och informationshantering. 
Vid genomförandet av projektet tillämpas Quality Function Deployment (kundcentrerad 
planering). Med utgångspunkten hos produktionsledarrollen har kundönskemål samlats 
och tolkats för att sedan presentera adekvata förslag på förbättringsåtgärder som 
uppdragsgivaren kan tillämpa. 
 
Resultatet innefattar en lista på åtgärder rangordnat efter föreslagen preliminär 
prioritering där vi högst upp finner kortfattat bland annat: 
- Att förstärka medarbetarnas medvetenhet kring rutiner och var de hittar särskilda 
dokument & information. 
- Ett betygsättningssystem för underentreprenader som anlitas av Arcona AB. 
- Framtagandet av specifikt listade dokument. 
- En rutin för erfarenhetsåterföring som är återkommande i olika delar av produktionen. 
 
Information om vad varje punkt innefattar återfinns i rapporten. 
 
 



iii 
 

Nyckelord 

Erfarenhetsåterföring. Informationshantering. Kundcentrerad planering. QFD. Quality 
Function Deployment. 
  



iv 
 

 

 

 

 

 Bachelor of Science Thesis  

TRITA-ITM-EX 2019:355  

 

Experience feedback and information 
management in a complex organization 

   

  Burak Önsari 

 

Approved 

2019-06-04 

Examiner KTH 

Claes Hansson 

Supervisor KTH 

Gabriel Montgomery 

 Commissioner 

Arcona AB 

Contact person at company 

Arvid Westin 

 

Abstract 

The aim of the thesis work is to, with the role of the production managers role and 
function in focus, bring forth a list of suggested actions on how management of 
documents and information can improve and how relevant documents and information 
can be made more accessible. 
The suggested actions shall be arranged in a prioritized manner and the work shall 
investigate on the eventual requirements of such a system that can manage the 
documents/data adequately. 
 
Focus have been on utilizing experience feedback through documentation and 
information management. 
The method QFD (Quality Function Deployment) has been applied during the thesis 
work. 
The customer requirements/needs of the co-workers, primarily the production 
managers, have been collected and interpreted to later on present adequate suggestions 
of action of improvement that the employer can apply. 
 
The result contains a list of actions arranged based on most highly to least highly 
recommended action to implement. At the top, we find amongst other actions: 
- To reinforce the co-workers knowledge about routines and whereabouts of specific 
documents & information. 
- A score-based rating system to be able to rate subcontractors that has been hired by 
Arcona AB. 
- The production of certain listed documents. 
- A routine of documenting experience feedback that comes continuously in specific 
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stages of the production. 
 
Information regarding what every action includes is found inside of the thesis. 
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1.Inledning 
Inledningskapitlet innehåller bland annat en beskrivning av företaget och dess 

verksamhet, problemet, målformuleringen samt de lösningsmetoder som har valts för 
att uppnå målet.  

1.1Bakgrund 
Arcona är ett byggbolag som varit verksamt i byggbranschen i olika former sedan 1985. 

Till en början som en del av en annan koncern under ett annat namn och numera 

”Arcona AB”. Bolaget hade 143 anställda och en omsättning på ca 1,7 miljarder kronor år 

2017. (Allabolag, 2019) 

Arcona anställer inte byggarbetskraft till det egna bolaget utan de anlitar istället 

underentreprenader (UE) för genomförandet av respektive del av sina egna uppdrag.  

Deras projekt hanteras av bland andra följande yrkesroller: projektchef, 

produktionschef, produktionsledare, installationsledare, projektingenjör samt 
projekteringsledare & affärschef.  

Företaget har en platt organisationsstruktur. Ansvarsområdena är tydligt uppdelade och 

medarbetarna har ett stort eget ansvar över sina respektive områden. 

Under genomförandet av examensarbetet har personer av alla yrkesroller på bolaget 

funnits tillhands i det mån de har haft tid. För det mesta fördes dock dialoger med 

handledaren (verksamhetsutvecklare och Lean-ansvarig) och produktionsledare på 

Arcona på handledarens begäran. 

Företagets medarbetare är uppdelade i projektgrupper som ansvarar över egna projekt 

(byggen) där de oftast också är stationerade. Utöver detta så har de även gemensamma 

kontorsplatser där projektöverskridande arbeten äger rum och företaget har sitt 

centrala säte i Stockholm. Arcona har deltagit vid byggnation av bland andra arenor, 

sjukhus, skolor, idrottshallar, köpcentrum och bostadshus.(Arcona, 2019) 

Det finns en viss ovana i att återföra gamla erfarenheter i nya projekt bland arbetare. 

Det blir mycket dubbelt arbete som, om satt i system, kan undvikas till en 

förhoppningsvis ganska liten insats. 

Information från gamla projekt är inbäddade i dokument och det bedöms inte alltid vara 

enkelt att hitta det som sökes. Information kan många gånger finnas på olika och 

oförutsägbara ställen. Samtidigt finns viss önskvärd information inte tillgänglig i skriftlig 

form. 

Varje projekt kan ha mellan 5 000 och 15 000 dokument och dokumenten förekommer i 

varierande format. 

1.2 Problemformulering 
Det går åt tid och resurser åt att göra saker på nytt som redan är gjort en gång och 

arbetarna missar ibland detaljer eller lärdomar som redan är gjorda/tagna i tidigare 

liknande projekt. 

I och med att Arcona främst arbetar med kommersiella nybyggnationer eller 

ombyggnationer av liknande byggnader så är olika projekt ganska lika varandra vad 
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gäller arbetssättet. Information från tidigare dokument har hög potential att 

återanvändas och processer återupprepas på likartade sätt för varje projekt. 

 1.3 Målformulering 
Målet med examensarbetet är att ta fram en lista på åtgärder vilka är ämnade åt att 

förbättra dokumenthanteringen och informationslagringen på Arcona, samt förbättra 

tillgängligheten av relevanta dokument och information.  

Åtgärderna ska ha en inbördes prioriteringsordning och vilka eventuella krav som ska 

ställas på förekommande system ska undersökas. 

Det kommer att utgås från alla roller som är delaktiga i informationsutbytet och sedan 
smalnas ner till produktionsledarrollen och dess behov. 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet kommer inte att behandla programmeringen eller de tekniska 

tillvägagångssätten som ligger bakom de processer som krävs i lösningsförslaget. 

1.5 Lösningsmetoder 
Innan problemet angreps undersöktes två saker: 

• Vilket är kvalitetsproblemet? 

• Vilka fakta behövs för att belysa problemet? (Bergman e Klefsjö, 2012) 

För-intervjuer och ytliga observationer utfördes i början av arbetet. 

Följande metoder/tillvägagångssätt har tillämpats under arbetet: 

Litteraturstudier. 

I projektet tillämpas metoden Quality Function Deployment (QFD).  

Strukturerade intervjuer (Intervju A) med öppna frågor. Frågorna är till en början 

generella och respondenten får fritt svara på respektive fråga. Således blir följdfrågorna 

väldigt beroende av vad svaren på de generella frågorna blir. 

Intervjufrågorna fastställdes på förväg och respondenterna fick dessa ställda till sig. 

Svaren är endast av kvalitativ karaktär och inga kvantitativa data har samlats in i 
samband med intervju A.  

Enkätundersökning. Denna utformades med grund i de svar som framkom under de 
initiala observationerna och Intervju A. 

Intervju B. Respondenterna presenterades de då bearbetade och listade resultaten från 

enkätundersökningen och tillfrågades om de har något att tillägga utöver det som står, 

samt vilket syfte de anser att önskemålet uppfyller. Även Intervju B är också 

strukturerade intervjuer med öppna frågor. 

En övning genomfördes. Övningen kan klassas som en workshop där deltagarna utmed 

särskilda instruktioner ska kategorisera olika kundönskemål. (Se viktning av 
kundönskemål) 
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Med data från intervju A, enkät-undersökningen, intervju B samt övningen slutfördes 

slutligen QFD-matrisen (planeringsmatrisen).  

 

3 Teori 
I detta avsnitt redogörs de teoretiska modeller som används i arbetet för att lösa 

uppgiften. 

3.1 Quality Function Deployment (QFD) 
Metoden QFD (Kundcentrerad planering på svenska) som tillämpas i projektet utgör 

tillsammans med de principer som vi har lärt oss på KTH om ett ingenjörsmässigt 

arbetssätt grunden för att lösa den aktuella frågeställningen. 

QFD växte fram i Japan på 60-talet och har bland andra tillämpats (och tillämpas 

fortfarande) väldigt framgångsrikt av Toyota. Toyota minskade sina kostnader vid 

tillverkningen av bilar med 60 % från 1977 till 1984, och en stor del av den 

förbättringen kan hänföras till användandet av QFD(John, 1988). Metoden började efter 

1984 även tillämpas i USA och kom att väcka intresse i Sverige år 1988(Andersson, 
1991). 

Kundcentrerad planering handlar om att i tillverkningsprocessen utgå ifrån kundens 

önskemål och behov för att säkerställa att man producerar en så kvalitativ produkt som 

möjligt. Visserligen behandlar detta examensarbete inte tillverkning av produkter, men 

QFD’n med viss modifikation är ett utmärkt verktyg för att säkerställa att kunden 

(Arcona AB) slutligen använder ett system som tillfredsställer deras behov med hänsyn 

till kostnader och andra alternativ (likt QFD’n gör fast med tillverkning av fysiska 

produkter). 

Kundcentrerad planering bygger på att undersöka vad kunden vill ha och hur dessa 

önskemål kan tillfredsställas. När detta är gjort kan man så småningom värdera (vikta) 

de olika önskemålen och alternativen till tillfredsställelse och få en bra överblick på vad 
de olika alternativen skulle innebära. 

Det mest centrala och viktigaste verktyget i QFD är den så kallade planeringsmatrisen 

(även kallad QFD-matris). Det är detta verktyg som arbetet kring QFD i detta 

examensarbete bygger på. 
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Under ”Vad” i figuren (Se Figur 1) 

presenteras kundens önskemål och 

behov. Det är viktigt att detta görs 

med högsta noggrannhet så att man 

får reda på vad kunden egentligen 

är ute efter och behöver. Det är 

därför av högt värde att man ställer 

rätt följdfrågor och går till djupet 
med de önskemålen som beskrivs.  

När vi vet vad kunden vill är nästa 

steg att ta reda på ”hur” vi ska 

tillfredsställa kundens önskemål. 

Olika lösningar (”Hur”-en) kommer att ha större eller mindre samband med olika 

kundönskemål. Ibland påverkar en lösning flera olika kundönskemål. I 

sambandsmatrisen markeras i hur stor utsträckning kundönskemålen har samband med 
de olika lösningsförslagen. 

Målvärde för produktegenskaperna anger i vilken kvantitet (av enheten) som kunden 

tillfredsställs som bäst. Målet är att tillfredsställa kundernas behov och förväntningarna 

utan större avvikelser. Detta gäller främst i arbete med produkter men det kan även 
med viss modifikation tillämpas vid arbete med tjänster i vissa fall. 

Korrelationsmatrisen visar samband mellan olika produktegenskaper 

(lösningsförslag). Både positiva och negativa korrelationer lyfts fram på denna del. När 

”målvärdena på produktegenskaperna” sätts blir det ibland nödvändigt att ta i beaktning 

att vissa målvärden kommer att påverkas av en ändring i ett annat 
målvärde.(Andersson, 1991)  

Viktning gör det möjligt för oss att se de önskemål som kunden värderar högst. Viktning 

kan genomföras på olika sätt och är i många fall beroende av omständigheter och 

prioriteringar i arbetet. Metoden som är vald i arbetet beskrivs närmre under ”viktning 
av kundönskemålen”. 

I detta arbete är ”kunden” medarbetarna på Arcona AB. 

En sedvanlig QFD-matris innehåller egentligen fler delar som för enkelhetens och 

saklighetens skull har uteslutits ovan. 

3.2 Kundönskemål vs Kundbehov? 
Ett viktigt förtydligande är att endast ordet ”kundönskemål” används i detta arbete som 
en benämning för vad som i viss litteratur delas upp i ”kundönskemål” och ”kundbehov”.   

Varför det anses viktigt att skilja mellan dessa begrepp för många är att det är skillnad 
på vad kunden vill ha (kundönskemål) och vad kunden faktiskt behöver (kundbehov).  

Figur 1- En illustration av planeringsmatrisen. 
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För att det inte ska vara ett ”problem” krävs att vi i examensarbetet kommer till grund 

med vad varje kundönskemål grundar sig i, för att slutligen identifiera kundens faktiska 
behov istället för att utgå från att alla önskemål är nödvändiga behov. 

Enkelt sagt kan man säga att: 

Kundönskemål är vad kunden vill. Kundbehov är vad kunden behöver. En del av 

uppdraget med en QFD är att först ta reda på vad kunden vill, och sedan vad kunden 
faktiskt behöver. 

Ett exempel på det är att medarbetare har begärt att de vill ha en automatgenererad 

tidplan. Men det de egentligen behöver är medel för att förenkla arbetet med tidplaner. 

Denna funktion kan eventuellt likväl uppfyllas av exempelvis mallar och moduler som 

med enkelhet kan sammansättas till en tidplan.  

3.3 Strukturerade intervjuer med öppna frågor 
Intervjuerna som genomfördes i examensarbetet är strukturerade intervjuer med öppna 

frågor. Detta kallas ibland för ”semistrukturerade intervjuer” med öppna frågor men vi 

väljer här att använda den förstnämnda formuleringen. (Trost, 2010) 
Det har i arbetet uteslutande samlats in kvalitativa data under intervjuerna.  

Att intervjun är strukturerad med öppna frågor innebär att intervjun är i hög grad 

strukturerad (frågorna är på förhand formulerade och ordnade utmed en och samma 

struktur), men att intervjufrågorna är öppna (inga förutbestämda svarsalternativ 
presenteras) och således i ”låg grad strukturerade”. 

Denna typ av intervjuer kan med fördel användas i utredande syfte då intervjuaren inte 

har färdiga svar och ställer dessa i utredande syfte. 

Det ställer lite högre krav på intervjuaren på så sätt att den behöver säkerställa att 

respondenten inte anger irrelevanta svar. 

 

4 Genomförande 
Arbetet påbörjades efter diskussioner med handledaren och produktionsledare med ett 

besök på ett utav Arconas projekt. Därefter planerades det kommande arbetet utmed tre 
etapper. 

Genomförandet beskrivs nedan först översiktligt och sedan etapp för etapp utmed 

arbetsordningen.  

4.1 Genomförandet 
Inledningsvis observerades projektet ”Astoria ”på nära håll i några dagar för att få en 

uppfattning om den miljö som problemen uppstår i, detta inspirerat av Gemba som 

tillämpas i Kaizen-studier. (Businessdictionary) 

Astoria är ett tillbyggnadsprojekt på Östermalmstorg i Stockholm, där man har rivit 

delar av den gamla byggnaden men behållit stommen och bärande konstruktioner, för 
att sedan bygga om inuti och lägga till våningar på byggnaden. 
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Frågeställningen fastslogs efter diskussioner med uppdragsgivaren och en avstämning 

med produktionsledare på Arcona. Ytterligare data behövde samlas in för att säkerställa 

att det fortsatta omfattande arbetet med datainsamlingen täcker alla relevanta områden 

för uppdraget och därmed ger ett mer tillfredsställande resultat. 

Litteraturstudier genomfördes.  

I projektet tillämpas metoden Quality Function Deployment (QFD). I och med detta så 

var arbetsgången enligt följande (se Figur 2). 
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Identifiera kundens 
önskemål

Tolka och organisera 
kundönskemål

Vikta kundens 
önskemål

Identifiera lagkrav och 
liknande krav

Bestäm 
produktegenskaperna

Tolka och organisera 
produktegenskaperna

Fyll i 
sambandsmatrisen

Notera tidigare 
problem med 

produktegenskaper

Upprätta preliminära 
målvärden för 

produktegenskaperna

Slutför 
korrelationsmatris

Vikta 
produktegenskaper

Svårighetsgradera 
produktegenskaper

Analysera 
Planeringsmatrisen

Figur 2 - Flödesschema – Arbetsgång. Från vänster till höger och börjandes uppifrån. Det kommer dock att arbetas parallellt med 
flera av ovanstående arbetsmoment. Det rödmarkerade är sådant som uteslutits i detta arbete men eventuellt behöver tas i 
beaktning av Arcona 
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Frågor som styrde utformningen av intervju A och enkätundersökningen för att kunna 

lösa problemet och börja identifiera kundens behov: 

• När/var/hur behöver arbetarna tillgång till vilken typ av information? 

• Hur viktigt är det att informationen som uppges behövas är tillgänglig? 

• Hur stort är problemet och i vilka situationer uppdagas det? 

• Finns det en tydlig struktur inom vilken problemet uppstår på likartat sätt i varje 

projekt? (exempelvis: Ställer inköpsprocessen (av tjänster och föremål) särskilda 

krav som andra processer inte ställer? Eller är problemet mest synligt vid inköp, 
och i sådana fall hur är det ett problem?) 

Arcona har idag redan rutiner och system för informationshantering. Det var viktigt att 

veta varför dagens system och tidigare försök till skapande av system inte har varit helt 

tillfredsställande så att det inte arbetas på lösningar till fel grundproblem. Under 

intervju A och intervju B, i samband med framtagningen av kundens behov, tillämpades 

därför en frågeteknik som är väldigt lik det som kallas för ”fem varför”, som handlar om 

att man måste ställa sig frågan ”varför” fem gånger för att komma ner till problemets 

grundorsak.(Bergman e Klefsjö, 2012) 

Vid utformningen av lösningsförslagen och tolkningen av resultaten hade vi KISS (Keep 

It Simple and Straightforward)(12manage) som utgångspunkt. Komplexa problem har 

ofta enkla lösningar och de problemen som upplevs i organisationen idag lär inte vara 

ett undantag. Detta innebar inte på något vis att komplexa lösningar skulle komma att 

uteslutas men syftet var inte att identifiera svåra lösningar, utan de enklast möjliga som 
löser problemen på ett adekvat sätt.  

Datainsamlingen delades upp i följande tre etapper. 

4.2 Etapp 1 
Denna etapp gick ut på att lära känna organisationen och få en uppfattning om den 

miljön som problemen existerar i. 

Etappen genomfördes till störst del som ett förarbete till arbetet med QFD-matrisen. 

Informationen samlades in i form av kvalitativ (intervjuer, observationer & 
enkätundersökning) samt kvantitativa (enkätundersökning) data.  

Intervju A genomfördes. Intervjufrågorna fastställdes på förväg och respondenterna 

ställdes dessa. Svaren är endast av kvalitativ karaktär och inga kvantitativa data har 

samlats in i samband med intervju A. Följdfrågor ställdes till respondenterna i syfte att 

få ett så utförligt svar som möjligt på respektive fråga. 

Intervju A genomfördes med följande frågor med sex medarbetare (Se Bilaga 1 för 

svaren): 

• Vad innebär erfarenhetsåterföring för dig? 

• Upplever du att du har svårt att hitta information (som inte nödvändigtvis är hela 

dokument) i ditt arbete? 
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• Upplever du att du har svårt att hitta dokument i ditt arbete när du behöver det? 

På vilket sätt och blir det ett problem för dig. 

• Vad för typ av information upplever du att du borde ha tillgänglig som du inte 

har? 

• Hur ofta uppskattar du att du lägger ner mer tid än vad som borde vara rimligt 

för att hitta rätt information? Vad är det som gör det orimligt? 

• Vad hade du tjänat på att ha enklare tillgång till dokument? 

• Hur skulle ett färdigt system där du har tillgång till den informationen du vill se 

ut? 

Observationer genomfördes. Två arbetsdagar spenderades på att observera och därtill 

ställa frågor om verksamheten. Detta för att skapa en grundförståelse för specifika 

arbetsrollers informationshantering, behov och den arbetsmiljö inom vilken problemen 

uppkommer. Ingen dokumentation ägde rum under observationerna. 

Enkätundersökningen skickades ut (se bilaga 2 för frågorna) till alla medarbetare som 

är verksamma ute i projekt på Arcona, vilka uppkom till 123 medarbetare. Denna 

utformades med grund i de svar som framkom under de initiala observationerna och 

Intervju A. 

Sextio procent av alla som fick enkätundersökningen svarade på frågorna. Totalt var det 
74 medarbetare varav 26 produktionsledare som svarade på enkätundersökningen.  

Data om nuvarande system insamlades och kompletterades med information från 

medarbetare (se bilaga 0). 

Handledaren på Arcona bistod med en lista på de system som finns idag där 

användningsområde för respektive program framgick. Denna kompletterades med 

information från Intervju A. 

4.3 Etapp 2 
I denna etapp undersöktes på djupet hur och var problemen yttrar sig (konsekvenserna) 

och hur de uppfattas. Samt vilka system som finns på plats för ändamålet och vad som 
fungerar bra i praktiken idag. 

Här identifierades och fastställdes kundönskemålen. Etappen bygger vidare på 

informationen som tillhandahölls under etapp 1 och bygger på de egenskaper och 

kvalitéer som uppges behövas enligt intervju A och enkätundersökningen. I ett senare 

skede har det vidare undersökts på detalj vilka funktioner som efterfrågas och vilka 

önskemål som medarbetarna har rörande ERFA (Erfarenhetsåterföring) och 

informationshantering. 

Intervju B genomfördes med sex medarbetare. Respondenterna tillfrågades om de 

specifika önskemålen som uppgetts behövas i intervju A och enkätundersökningen och 

det frågades om de har något att tillägga utöver det som står, samt vilket syfte de anser 

att önskemålet uppfyller. 
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De önskemål och förväntningar som framkom genom enkätundersökningen återfinns i 

Bilaga 3.  

4.3.1 Identifiera kundönskemål 

Enkätundersökningarna och intervjuerna under etapp 1 (och delvis etapp 2) resulterade 
i kundönskemål som återfinns i tabellen i Bilaga 3. 

Tabellen (Se bilaga 3) har bearbetats och byggts på med information från intervju B. 

Intervjusvaren som ligger till grund för den slutliga samlingen av kundönskemål återfinns i 

bilaga 4 under ”intervju B”. 

De syften/effekter som har angetts för någon av punkterna framkommer under respektive 

punkt. Även de kundönskemålen där särskilda ”tillägg” framfördes av respondenterna 

(under intervju B) som inte har inkorporerats i punkterna framkommer. 

Efter vidare intervjuer och bearbetning av informationen från dessa kom vi fram till att 

de kundönskemål som ska föras vidare in i QFD’n är de punktade nedan. 

• Erfarenhetsbank med lärdomar från tidigare projekt med information om 

vad som gick bra/dåligt och varför. 

o Tider (Har vi hållit tider?). 

o Ekonomi. 

o Kvalité (Dagböcker/underlag för fakturering, avvikelser). 

o Organisation (närvarande arbetsledare över lag eller ej? Självständiga 

UE?). 

o Vilka UE (underentreprenader) var bra och vilka mindre bra att ha att 

göra med? Vilken typ av jobb man ska undvika från en viss person? 
 

 

Tillägg: 

Gör Erfa efter olika delar till exempel upphandling, projektering, produktion 

och inköp. 

• Samling av länkar till vissa databaser och grossister för att söka en produkt 

och få snabbt fram produktdatablad, beskrivning.  

Tillägg:  

o Skulle vara bra om man kunde se andras beställningar inom samma 

projekt så att man kan lägga till saker i samma beställning så att det 

hamnar i samma leverans. 

o Ta miljöaspekten i beaktning (kemikalier och klimatsmart). 

 

Nackdel: Skulle vara svårt att hålla de uppdaterade. 
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Syfte/effekt: 

Bra att veta exakt var man kan beställa ifrån och att det är samlat på en plats. 

Svårt att veta annars även om man frågar medarbetare (särskilt som ny). 

Bra att ha om man ska bygga kemikaliesmart. 

 

• Överskådlig beskrivning av företag som arbetar med Arcona som UE. - 

Betygsättning av entreprenader 

▪ Arbetarna samarbetsvilliga? 

▪ Misskötsel, tjafs och liknande konflikter? 

▪ Lämnat anbud kontra slutpris på arbeten? 

▪ Kvalité på arbetet? 

▪ Hållbarhet, Arbetsmiljö, Skattebetalning, avtal (kollektivavtal)? 

▪ Kostnader i allmänhet. Vad har betalats för vad? 

▪ Hur hanterar de ärenden under garantiskedet (om uppkomna)? 

(Snabba åtgärder? Tar de ansvar?) 

▪ Avslutat arbetet i tid? 

▪ Vidtar de åtgärder för att hinna med arbetet i tid om nödvändigt? 

(extrainsatt personal, helgarbete osv) 

▪ Tydligt underlag för fakturering och ekonomi? Har de redovisat 

avvikelser? 

▪ Närvarande arbetsledare och arbetsteam? 

▪ Arbetar de självständigt eller behöver de arbetsledning från 
Arcona? (Ska egentligen inte behövas) 

▪ Hur mycket ÄTA (”Ändring, Tillägg, Avgående” = Ändringar i 

omfattning av arbetet, vilka genererar 
merkostnader)?(Rotpartner) 

 

Tillägg: 

- Finns risk att någon svartmålas i onödan om de haft ett dåligt projekt. 

Undvik gärna att detta sker. 

- Lista på alla UE som vi har arbetat med innan hade varit mycket 

intressant. 

- Info om de deltar i fler projekt på samma gång just nu eller planeras 

för fler projekt då det kan påverka deras arbete beroende på deras 

kapacitet. Minskar risken för intern konflikt av prioritering. 

- Bra om man kan betygsätta de i olika skeden i produktionen. De 
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kanske är mycket duktiga i projekteringen och upphandlingen men 

bristfälliga vid ”uppköp”. 

 

Svartlista på UE som inte sköter sig. 

 

Syfte/effekt: - Vi sparar pengar och energi/fokus när vi anlitar UE som 

gör sitt jobb i tid och med minimal friktion. 

Ibland mer värt att betala en extra peng mot självständigt arbete så det 

är bra om man kan se de parametrarna i betygsättningen. 
 

• En form av forum på vårt intranät. Bättre informationssökning på 

intranätet 

- Forum på intranätet är inte så användarvänligt. 

- Uppdelat utmed kategorier som projektering, produktion samt delkategorier 

som storprojekt exempelvis. Storlek på projektet, nybyggnad eller tillbyggnad. 
 

Tillägg: 

Att det finns kunnig personal som ansvarar över att gå in och faktiskt 

svara på frågorna som finns där för respektive område och att någon 

har övergripande ansvar för att se till att det funkar. Bra om man kan 

dela upp på entreprenadtyper till exempel. 

- Bildfunktion. Man ska kunna ta en bild och ställa en fråga. 

- Hade underlättat om det var en app som man kommer åt via Apple och 

Samsung-enheter. Man kommer inte in via telefonen idag. 

 

- Sökfunktionen: 

Dokument med rätt namn kommer inte högst upp. 

Önskemål: Filtrering efter ”dokumenttyp/Filformat”. Hade varit bra om 

det fanns i SharePoint då alla dokument finns där. 

 
 

• Nyckeltal för olika aktiviteter i olika projekttyper. Till exempel hotell, 

kontor, skola osv. 

o APO (Arbetsplatsomkostnad)  

o ÄTA för de olika UE. 

o ÄTA för olika aktiviteter i olika projekt. 

o Betong - pris per kvm till exempel och spårbar info om kontaktperson i 

projektet. 

o Målning 

o á-priser 
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o Ekonomi & Tidplaner 

o Snittvärden på till exempel hur lång tid det tar att bygga vissa 
konstruktioner. 

o Ett nyckeltal som möjliggör att man kan mäta hur många procent ”nära” 

kalkylen är den verkliga projektsumman i jämförelse med hur långt 

projektgruppen har kommit i byggprojektet. Kunden brukar vilja veta hur 

nära slutsumman de är med den ursprungliga kalkylen, samt efter hur 

lång tid det tar tills man vet med större säkerhet vad projektet kommer att 

kosta. Resultatet skulle vara till en fördel vid upphandlingar främst då 
man får ett mått på hur sanningsenliga kalkylerna blir till slut. 

o Snittvärden på hur mycket det kostar att bygga vissa konstruktioner. (”ny 
vägg” till exempel) 

o Schablonpriser 

o Avfall i snitt per [byggnad/projekt/ kvm till exempel]. Syfte: Behövs 

ibland siffror på det som i ett projekt som pågår just nu där man gör en 

kvalificerad gissning. 

 

 

• Erfarenhetsåterföring (Erfa) i olika moment (olika skeden av 

produktionen). Någon form av checklista vid olika typer av entreprenader.  

 

Förslag på uppdelningar för när ERFA ska ske:  

- Varannan månad eller var tredje/fjärde månad. 

- ”En del efter rivning, en efter mark/platta, en efter stommen & 

stomkomplettering, en efter besiktning eller liknande.” 

- Efter avslut med varje entreprenad-typ, då dessa är relativt lika i alla projekt. 

 

Förslag på innehåll i erfa: 

- Hur var arbetssättet och hur gick det med våra UE? 

Vad gick bra/dåligt? Sammanfattning. 

 

Syfte/effekt:  

- Färsk info skrivs ner till skillnad från traditionell erfa som sker i slutet på 

projekten. 

- Värdefullt att veta hur samarbetet har gått med UE och hålla koll på vår egen 

insats. 

- Lätt att missa saker i ”onödan” som är nödvändigt. 

 

Checklistan 

Förslag för checklista:  

- Vid varje ny entreprenad (gips, rör, måleri exempelvis) bör det finnas en 
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checklista. 

- Vid upphandling av ny entreprenad bör finnas en checklista. 

 

 

Syfte/effekt: 

- Man missar inte att dubbelkolla att viktiga saker är på plats innan man går 

vidare. Det kan bli jobbigt om exempelvis brandmanschetter inte är på plats efter 

att man gjort klart en vägg då denna då måste rivas. 

- Checklista vid upphandlingar av UE så att man inte missar saker som ska vara 

med. 

- Lätt att missa saker i ”onödan” som är nödvändigt. 

Förslag: Att vi använder oss av kodsystem likt det som finns idag för att få fram 

alla entreprenader inom ett visst fält. Till exempel kod ”DE700” i systemet för att 

få fram alla entreprenaderna som haft uppdrag av Arcona inom fältet förut. 

 

 

• Automatgenerering av Tidplan 

- Ska gå att redigera i efterhand. 

 

Syfte/effekt:  

Grov koll på hur mycket tid man behöver (en månad kontra tre exempelvis). 

Man slipper göra en tidplan från början. 

Det är tidsbesparande och fokusbesparande – det krävs fokus och tid att utforma 

den och pilla i den samt dra sträck och koppla samman korrekt. 

Man ser ordningen på saker. Det gör man dock redan om man tar en gammal 

tidplan. 

 

Möjligt substitut: Mallar för olika tidplaner eller mallar av segment för olika typer 

av tidplaner. 

Önskemål: Att tidplanerna plockas fram lite då och då inom projekten som en 

påminnelse. 

 

Förslag: Automatgenerera genom totalkontrollpanelen. 

 

 

• Återanvändningsplan för olika projekt för att minska mängden material som 

slängs (mycket som är återanvändbart). Så att man kan hämta material som 

annars kan användas i andra projekt. 

• Dokument 

o Basmallar & Mallar i allmänhet. 

- Viktigt att basmallarna får vara basmallar och inte blir redigerade 

upplagor. 
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- Svårt att hitta basmallen då sökfunktionen inte gör det enkelt (går inte 

att kategorisera enkelt). 

o Checklistor för när man upphandlar om en entreprenad. De checklistorna 

som finns idag behöver över lag uppdateras/revideras. 

- Hade varit bra att ha alla punkter i checklistorna i totalkontrollpanelen 

så att man bara behöver kolla på ett ställe. 

o Avfallshanteringsplan 

- Vi har en 10 % mål för avfallshantering men vi skulle behöva ha den 

informationen med en avfallshanteringsplan där allt är samlat på ett ställe. 

o Någon form av checklista vid arbete med olika typer av entreprenader. 

o Protokoll från UE-möten. 

o Signerade protokoll. 

o ÄTA-överenskommelser. 

o Avvikelserapporter. 

o Uppdaterade adresslistor. 

o Tidplaner för liknande projekt.  

o Mötesmallar & arbetsmiljömallar (på hemsidan). 

o Sammanfattning kring särskilda dokument så att de kan "tolkas". 

- Dagböcker (innehåller det som gjorts under dagarna, hur lång tid det har 

tagit, ÄTA). Skrivs av UE. 

- UE-möten. Sammanfattning av dessa.  

Syfte: Så att man kan hoppa in i varandras ställe och inte står som ett 

frågetecken om någon blir sjuk eller vabbar eller liknande. Blir svårt att 

besvara frågor åt UE när vederbörande kollega inte är där. 

o Ritningar 
Tillägg: Uppdatera de nuvarande checklistorna. 

• Information 

o Funktionsutvärderingar av olika tekniska system.  

o Vanliga typer av ÄTA. 

▪ Vanliga omfattningsförändringar. 

o Vanliga orsaker till försening. 

o Entreprenörer vi har ramavtal med - Ska redan finnas så info behöver 

spridas om detta, eller så behöver det vara mer tillgängligt.  

o Entreprenaderna:  

Utvärderingar av de och info om vilka projekt de varit delaktiga i (under 
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framtagning). Vem/vilka har varit i kontakt med entreprenaden? (från 

Arcona). 

o Entreprenader & Projekt: Avslutat i tid? Hållit sig till budget? Återbesök 

för att åtgärda fel? Kvalitet på arbetet? Kort kommentar om 

"anställningen". Betygsystem. Hög närvaro på UE’s arbetsledare? Bra att 

notera om entreprenaden verkar fuska på något vis på vår eller arbetarnas 
bekostnad. 

o Vad kostar en projektering (när man ritar huset till exempel) per 

kvadratmeter i olika typer av projekt? 

o Hur mycket kostar ett nybyggnadsprojekt (olika typer) per kvadratmeter? 

o Tidplaner: Hur lång tid tar det att bygga exempelvis "vägg per 

kvadratmeter"? 

o Info om andra projekt: 

- Allmän info. 

- Hur det går för de. 

- Vilka som jobbar där. 

o Skulle vara intressant att veta hur våra medarbetare har mått och mår 

under projekten (ett eget index?). En faktor som man glömmer bland alla 

siffror. 

o UE’s utvärdering om oss (anonymt) hade varit intressant. Precis som att vi 
värderar de att de värderar oss anonymt. (Indirekt Erfa) 

o Vilka som jobbar på Arcona med info om vilka som är deras områden och 

kontaktuppgifter, sökbart genom specialistområden. (till exempel tät 

skikt, brunnsborrning osv) 

Tillägg: Bättre introduktion i rutiner och vad som finns på Arcona (stor effekt 
om någon som uppskattar de (anekdotiska fakta)). 

4.4 Etapp 3 
Under etapp 3 genomfördes datainsamling för de slutliga delarna av QFD-matrisen, vilka 

innefattar alla steg efter ”Bestäm produktegenskaperna” (se Figur 2). Däribland 
genomfördes övningen (Se rubriken ”viktning av kundönskemål”).  

Övningen genomfördes. Fyra projektgrupper besöktes och en övning genomfördes där 

de fick vikta de framtagna kundönskemålen (se ”viktning av kundönskemål”). 

De delarna som data insamlades för är: 

- Produktegenskaper. Systemets funktioner/egenskaper. 

- En accepterad viktning som tar hänsyn till: 

- Ekonomisk potentiell vinning. 

- Alternativkostnad (i form av uppskattad tidsåtgång för motsvarande arbete). 
- Medarbetarnas värdering av aktiviteten (inte ekonomisk faktor). 
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En genomgång av produktegenskaperna med handledaren på Arcona genomfördes och 

input på svårighetsgraden för implementering togs emot. 

4.4.1 Viktning av kundönskemål 

Viktning av kundönskemålen genomfördes med tre aspekter i beaktning, med hjälp av 
en övning.  

• Hur viktigt uppges detta vara av medarbetare? (inbördes rangordning – 1–10) 

Två grupper om 2–5 produktionsledare får rangordna de olika kundönskemålen 

inbördes. Baserat på deras rangordning kommer de att få en faktor 1–10 och 

värderas utmed det talet. Det innebär att om ett kundönskemål placerad högst 

upp bland alla önskemål så får det 10 poäng för just denna aspekt, den som är 

placerad som nummer två får nio poäng osv. 

- Rangordningen genomförs genom att arbetsgrupperna rangordnar alla 

kundönskemål, som alla är nedskrivna på varsitt papper. Instruktionerna är att 

den funktion som anses vara absolut viktigast ska ha högst poäng (10 

poäng).(Andersson, 1991) 

Medarbetarna ombes placera önskemålen i ordning från det viktigaste till det 

minst viktigaste önskemålet. Dessa ges därefter poäng (1–10) beroende på vilken 

placering respektive önskemål fått. 

 

• Vad är den uppskattade direkta ekonomiska potentiella vinningen per projekt? 

Ett projekt antas sträcka sig över två år och ha en projektsumma om 100 miljoner 
kronor.  

o 1 - Under 100 000 kr 

o 2 - 100 000 kr – 250 000 kr 

o 3 - 250 000 – 750 000 kr 

o 4 - 750 000 – 2 miljoner 

o 5 - Mer än 2 miljoner. 

 

Intervallen ovan togs fram tillsammans med handledaren på Arcona. 

För att en potentiell vinning ska tas i beaktning ska det bedömas rimligt 

att händelsen kan inträffa på 1/10 projekt. 

 

• Vad är alternativkostnaden? Denna punkt värderas i form av förväntad tid 

vunnen per projekt om personen hade letat fram informationen själv eller tagit 

reda på det som behövs själv exempelvis. Dvs det som krävs för att ersätta 

funktionen som respektive kundönskemål önskas uppfylla. Värderas i form av tid 

per vecka. 

o <30 min 

o 30 - 60 min 
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o 1 - 2 h 

o 2 - 4 h 

o > 4 h. 

Vid eventuella uträkningar utgår vi ifrån att en arbetare arbetar 1700 h per år. En lön 

motsvarar 700 000 kr i kostnad för företaget, vilket motsvarar 411 kr i timmen. 

Tidsintervallen och den uppskattade arbetskostnaden ovan togs fram tillsammans med 

handledaren på Arcona. 
 

Slutsumman av viktningen för respektive kundönskemål får vi genom att summera 

poängen som fås av respektive del (aspekt).  

Varje projekt beräknas i snitt sträcka sig över två år och ovanstående intervall är mått 

på densamma. 

Slutvikten av respektive önskemål fås genom att addera totalen för alla tre aspekter för 
det i enlighet med det som anges på tabellen (se tabellen). 

Inom (offensiv) kvalitetsutveckling är det av stor vikt att ”Skapa förutsättningar för 

delaktighet” (Bergman e Klefsjö, 2012). 

Detta uppnås genom att involvera medarbetarna i förbättringsarbetet på ett sådant sätt 

att deras insats inverkar på de beslut och resultat som arbetet leder till, vilket vi med 
detta gör i allra högsta grad. 

Ovanstående tre aspekter i viktningen säkerställer att vi tar i beaktning inte bara hur 

mycket medarbetarna vill en viss sak, utan huruvida det faktiskt är ett behov och om det 

verkligen är av stor vikt för organisationen och inte bara gör arbetet bekvämt för 

medarbetarna.  

Även om det kan vara problematiskt med en sådan viktning där poäng ges till föreställda 

åtgärder som inte förverkligats (Andersson, 1991) så har vi med anledning av projektets 

omfattning och önskemålens karaktär (det är inte en produkt utan ett system med flera 

funktioner) inte möjligheten att exempelvis samla utvärderingar efter att ha testat ett 

preliminärt konstruerat system.  

Faktorförsök som används traditionellt med QFD-modeller är dessutom opraktiskt med 

för många faktorer (som det är i detta fall) och något onödigt då detta system inte 

innehar attribut som i relation till varandra gör någon skillnad. Det finns inga större 

samspel mellan de olika kundönskemålen som skulle påverka det ena eller det andra 

negativt eller positivt, och det blir därför onödigt att testa olika system som utgörs av 

kombinationer av de olika produktegenskaperna just i detta projekt. 

Övningarna som viktningen förverkligades genom resulterade i följande: 
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Tabell 

Övning på → Brädstapeln Patienten Glömstahallen Astoria Total-
poäng 

Punkt ↓ Tot Tot Tot Tot   
Dokument 23 24 28 26 101 
Överskådlig beskrivning av 
företag som arbetar med 
Arcona som UE. 
Betygsättning av 
entreprenader  

27 23 26 21 97 

Information 24 28 18 14 84 
Nyckeltal för olika 
aktiviteter i olika 
projekttyper. (t.ex hotell, 
kontor, skola osv) 

28 17 23 13 81 

Erfarenhetsåterföring i 
olika moment (olika 
skeden av produktionen). 
Någon form av checklista 
vid olika typer av 
entreprenader.  

20 18 24 17 79 

Automatgenerering av 
Tidplan 

23 19 21 13 76 

Erfarenhetsbank med 
lärdomar från tidigare 
projekt med information 
om vad som gick 
bra/dåligt och varför. 

25 19 21 9 74 

En form av forum på vårt 
intranät. Bättre 
informationssökning på 
intranätet  

12 8 9 20 49 

Återanvändningsplan för 
olika projekt 

18 6 13 10 47 

Samling av länkar till vissa 
databaser och grossister 
för att söka en produkt och 
få snabbt fram 
produktdatablad, 
beskrivning. 

9 7 10 6 32 

            
Multiplikator viktning A 1 Rangordningspoäng (Viktn A) (1-10) 
Multiplikator viktning B 2 Uppskattad kostnad (Viktn B) (1-5) 
Multiplikator viktning C 2 Uppskattad tidsåtgång (Viktn C) (1-5) 
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Totalpoängen längst till höger i tabellen anger totalpoängen för respektive åtgärd. 

Totalen är uträknad genom en addition av poängen från respektive aspekt. Poängen för 
de olika aspekterna beräknas i enlighet med beskrivningen av de tre aspekterna ovan. 

För att viktningen av de tre aspekterna ska bli jämn så har en faktor två lagts till på två 

av aspekterna. Det innebär att alla tre aspekter har minimum en (eller två) poäng och 

maximum 10 poäng. 

4.4.2 Bestäm Produktegenskaper 

I och med att det är en tjänst som behandlats och inte en produkt så beskrivs 

”produktegenskaperna” som funktioner, aktiviteter & åtgärder i ett system. Detta är en 

avvikelse från traditionell QFD. I sakens natur ingår att, om man tillfrågas ”vad” man vill 

ha och vi talar om ett system, så kommer en stor del av svaren att vara egenskaper i 

systemet. 

Det har redan samlats in en del produktegenskaper i samband med eftersökandet av 

kundönskemål. Dessa presenteras ovan under ”kundönskemål” men kommer nedan att 

presenteras på nytt, om något omformulerat, tillsammans med en utvärdering om hur 
enkel åtgärden är att genomföra tillsammans med övriga åtgärder. 

Produktegenskaperna som är nämnda i samband med eftersökandet av kundönskemål 

skrevs direkt över till produktegenskaper medan övriga önskemål matchades mot 

produktegenskaper som kan tänkas tillfredsställa de behoven/önskemålen på ett 
adekvat sätt. 

För att bedöma hur enkel varje produktegenskap/åtgärd är att förverkliga tilldelas 

dessa en siffra och en bokstav.  

 

1 = Helt obefintligt idag. Finns inte underlag för åtgärden och det behöver göras från 
scratch. 

2 = Grunduppgifterna finns för att slutföra och genomföra åtgärden. 

3 = Det mesta är färdigt och det är bara att skriva ner informationen på rätt plats. 

Alternativt så finns redan rutiner som främjar denna åtgärd. 

 
A = Säkerligen svårt och dyrt att fixa. 

B = Troligen lite svårt och kan kosta lite mer att fixa. 

C = Troligen inte svårt eller dyrt att fixa. 

Således är kombinationen 1A den åtgärd som uppskattas vara mest ”krävande” och 

”svårast” att ordna och 3C den åtgärd som uppskattas vara minst krävande och enklast 

att ordna.  

I planeringsmatrisen, där svårigheten att förverkliga en åtgärd anges som ett tal 0–10 är 

extremerna 10 och 0 ett i princip färdigt system/en nästintill friktionsfri åtgärd samt en 

ytterst svår åtgärd. För att konsekvent använda QFD-modellen har kombinationerna av 

bokstäver och siffror enligt ovan skrivits om enligt följande i den: 
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1A blir 1*1 = 1  

2B blir 2*2 = 4 och  
3C blir 3*3 = 9 

 

OBS! Dessa benämningar är endast att användas som riktlinjer vid fortsatt arbete med 

åtgärderna. Det är upp till verkställaren att bedöma hur ”svår” respektive åtgärd är i 

samband med implementeringen. Därtill ligger till exempel ”lagkrav” som har uteslutits i 

detta arbete som kan visa sig vara en faktor att ta i beaktning med tanke på GDPR och 
liknande lagstiftning. 

Produktegenskaper/åtgärder: 

• Erfarutin efter projektavslut (Särskilt utformat dokument) (3B - 6) 

Åtgärden innebär att man i slutet på varje projekt samlar in data från hela 

projektet, inklusive data från den fortlöpande erfarenhetsåterföringen. Detta 

sammanställs och diskuteras på ett slutmöte med hela projektgruppen. Erfa-

mötet resulterar i ett samlat dokument som övergripande svara på bland annat 

följande frågor: 

o Tider - Har vi hållit tider? 

o Ekonomi - Mycket ÄTA? Har vi hållit budget? 

o Kvalité – Dagböcker/underlag för fakturering, avvikelser? 

o Organisation - Närvarande arbetsledare över lag eller ej? Självständiga 

UE? 

o Vilka UE var bra och vilka mindre bra att ha att göra med? Vilken typ av 
jobb man ska undvika från en viss person? 

Dokumenten ska finnas tillgängliga på intranätet för respektive projekt, 

tillgänglig för alla att läsa. Vid slutet av varje projekt skickas en rekommendation 

till alla med relevant yrkesroll på Arcona att de ska läsa igenom dokumentet. 

 

Tillägg: 

Gör Erfa efter olika delar till exempel upphandling, projektering, produktion och 

inköp. 

 

• Länksamling till databaser (1C - 3) och grossister för produktsökning med 

produktinfo. 

Skapa en länksamling (ett levande dokument) med länkar till databaser. 

Länkarna ska gå till databaser och grossister för produktsökning med 

produktinfo. Allmän produktinfo samt miljöaspekter om dessa, kemikalier och 

klimatsmarthet är sådant som önskas finnas med. Finns inget liknande idag. 
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Nackdel: Skulle vara svårt att hålla de uppdaterade. 

 

• Rutin som möjliggör sambeställning av produkter. (1B - 2) 

Systemet behöver inte vara tekniskt avancerat. Det bör räcka med att det finns en 

sida som i realtid visar större beställningar. När en beställning planeras läggs den 

upp i systemet med ett preliminärt beställningsdatum. Alternativt att man i 

projektgruppen har en beställningstavla där man skriver upp vad som ska 

beställas och sedan markerar eller suddar ut när beställningen är gjord. 

Problemen med detta är att beställningar många gånger inte har den 

arbetsgången att man hinner tillägga saker i beställningen innan beställningen 
har genomförts. 

 

Finns inget liknande idag. 

 

• Betygsättning av entreprenader (3B - 6) som innefattar alla UE som Arcona har 

arbetat med och innefattar följande delar:  

▪ Arbetarna samarbetsvilliga? 

▪ Misskötsel, tjafs och liknande konflikter? 

▪ Lämnat anbud kontra slutpris på arbeten? 

▪ Hållit sig till budget? 

▪ Kvalité på arbetet? 

▪ Hållbarhet, Arbetsmiljö (skattebetalning, avtal/kollektivavtal). 

▪ Kostnader i allmänhet (vad har betalats för vad). 

▪ Hur hanterar de ärenden under garantiskedet (om uppkomna)? 

(Snabba åtgärder? Ansvar?) 

▪ Avslutat arbetet i tid? 

▪ Vidtar de åtgärder för att hinna med arbetet i tid om nödvändigt? 

(extrainsatt personal, helgarbete osv) 

▪ Tydligt underlag för fakturering och ekonomi? Är avvikelser 
redovisade? 

▪ Närvarande arbetsledare (och arbetsteam)? 

▪ Arbetar de självständigt eller behöver de arbetsledning från 

Arcona? Omfattande arbetsledning från Arcona ska egentligen inte 

behövas. 

▪ Hur mycket ÄTA? 

▪ Hur många projekt har de deltagit i? 
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▪ Vad är deras genomsnittsbetyg? Bestäm parametrar utmed bland 

andra dessa kriterier. 

▪ Kort kommentar om ”anställningen”. 

▪ Noteringar om UE verkar fuska på något vis på våra eller 

arbetarnas bekostnad. 

Data kan med fördel samlas in likt en enkätundersökning för de olika UE, 

för att sedan sammanställas på sidan för respektive UE. Efter varje uppdrag 

som UE genomför på Arcona skickas en ny enkätundersökning ut och 

resultaten sammanställs tillsammans med resultaten från tidigare uppdrag. 

Funktionerna som efterfrågas av systemet är således: 

▪ Sammanställ information och presentera i grafer och siffror på ett 

överskådligt sätt. 

▪ Automationer ska kunna hanteras. Exempelvis ska man kunna 

lägga in att en UE har påbörjat ett uppdrag och skriva in ett 

uppskattat slutdatum, varvid produktionsledaren får en 

enkätundersökning via mejl om den inte besvarat frågorna i 

enkätundersökningen innan dess. 

 

▪ Övrig info: 

- Hur många projekt är de aktiva i just nu på Arcona och hur många 

är de planerade att deltaga på framöver? 
- Svartlista på UE som inte sköter sig. 

Finns ett system men det innefattar inte alla delarna. Det är poängsystem 

1–4 som ”Veidekke” har. Det är en rutin som inte används innan men som 

Arcona ska börja med nu. 
 

• Onlineforum - Microsoft Teams (2C - 6) 

- Går att kategorisera på flera nivåer såsom projektering, produktion mm samt i 

delkategorier som om det är en nybyggnad eller tillbyggnad. 

- Går att dela upp på entreprenadtyper. 

- Går att lägga upp/dela bilder. 

- Går att komma åt via telefonen. 

- Kompatibel med både Samsung och Apple-produkter. 

- Kan hantera rimligt mycket info och länkningar till dokument och filer i 

intranätet. 

 

Bra om det finns ansvariga på särskilda delar av forumet som kan gå in och svara 

på särskilda frågor rörande särskilda områden. 

 

Fullt möjligt att ordna via ”Microsoft Teams”. Ett program som Arcona har 
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tillgång till som uppfyller ovanstående kriterier. 

 

• Nyckeltal för olika aktiviteter i olika projekttyper. (Till exempel hotell, 

kontor, skola osv) (2B - 4) Sammanställt i intranätet 

o APO (arbetsplatsomkostnad). (Finns grunddata i bland annat UE-

protokoll) 

o ÄTA för de olika UE. (Finns ej specifika grunddata) 

o ÄTA för olika aktiviteter i olika projekt. (Finns ej grunddata) 

o Betong. Pris per kvm till exempel och spårbar info om kontaktperson i 

projektet. (Finns ej grunddata men lätt att räkna fram) 

o Målning. (Finns ej grunddata men lätt att räkna fram) 

o Á-priser. (Finns ej grunddata men lätt att räkna fram) 

o Ekonomi & Tidplaner. (Tidplan svår med hårda parametrar. Helt 

frikopplat från andra program). 

o Snittvärden på till exempel hur lång tid det tar att bygga vissa 

konstruktioner. 

o Ett nyckeltal som möjliggör att man kan mäta hur många procent ”nära” 

kalkylen är den verkliga projektsumman i jämförelse med hur långt 

projektgruppen har kommit i byggprojektet. Kunden brukar vilja veta hur 

nära slutsumman de är med den ursprungliga kalkylen, samt efter hur 

lång tid det tar tills man vet med större säkerhet vad projektet kommer att 

kosta. Resultatet skulle vara till en fördel vid upphandlingar främst då 

man får ett mått på hur sanningsenliga kalkylerna blir till slut. (- Går men 

kräver en del analys. Data finns men inte ”framme”, kräver 
handpåläggning och det är svårt att mäta långt i efterhand.) 

o Snittvärden på hur mycket det kostar att bygga vissa konstruktioner. (Ny 

vägg till exempel) 

o Schablonpriser. 

o Avfall i snitt per [byggnad/projekt/ kvm?]. (Syfte: Behövs ibland siffror på 

det som i ett projekt som pågår just nu där man gör en kvalificerad 
gissning.) 

Ovanstående data sammanställs och beräknas för att sedan läggas upp på 

intranätet. 
 

• Erfarenhetsåterföring i olika moment (olika skeden av produktionen). (2B - 

4) 

Iterativ framtagning av checklista vid olika typer av entreprenader i samband 

med detta.  
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Innehåll: 

- Hur var arbetssättet och hur gick det med våra UE? 

Vad gick bra/dåligt? Sammanfattning. 

 

Förslag på uppdelningar för när ERFA ska ske:  

- Varannan månad eller var tredje/fjärde månad. 

- ”En del efter rivning, en efter mark/platta, en efter stommen & 

Stomkomplettering, en efter besiktning eller liknande”. 

- Efter avslut med varje Entreprenad-typ, då dessa är relativt lika i alla projekt. 

 

Syfte/effekt:  

- Färsk info skrivs ner till skillnad från traditionell erfa som sker i slutet på 

projekten. 

- Värdefullt att veta hur samarbetet har gått med UE och hålla koll på vår egen 

insats. 

- Lätt att missa saker i ”onödan” som är nödvändigt. 

Denna punkt har väldigt mycket gemensamt med betygsystemet på UE. den 3 juni 

2019primära skillnaden är att fokus här inte ligger hos en specifik entreprenad 

utan på den tidsperioden som behandlas. Detta innebär att även saker utanför 

UE’s område innefattas av erfarenhetsåterföringen. 

 

Checklistan 

Förslag för checklista:  

- Vid varje ny entreprenad (Gips, rör, måleri exempelvis) bör det finnas en 

checklista. 

- Vid upphandling av ny entreprenad bör finnas en checklista. 

 

Syfte/effekt: 

- Man missar inte att dubbelkolla att viktiga saker är på plats innan man går 

vidare (kan bli jobbigt om exempelvis brandmanschetter inte är på plats efter att 

man gjort klart en vägg då denna då måste rivas). 

- Checklista vid upphandlingar av UE så att man inte missar saker som ska vara 

med. 
- Lätt att missa saker i ”onödan” som är nödvändigt. 

Förslag: Till exempel kod ”DE700” i systemet för att få fram alla entreprenaderna 

som haft uppdrag av Arcona inom fältet förut, 

 

 

• Automatgenerering av Tidplan (Helt nytt, finns dock gamla tidplaner som kan 

göras om till mallar). (2A - 2) 

- Ska gå att redigera i efterhand. 
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Syfte/effekt:  

Grov koll på hur mycket tid man behöver (en månad kontra tre t.ex.). 

Man slipper göra en tidplan från början (om någon nu arbetar så). 

Tidsbesparande och fokusbesparande. - Krävs fokus och tid att utforma den och 

koppla samman korrekt. 

Man ser ordningen på saker (Det gör man dock redan om man tar en gammal 

tidplan eller arbetar med en eventuell tidplansmall) 

 

Tillägg: Att tidplanerna plockas fram lite då och då inom projekten som en 

påminnelse om var vi ligger. 

 

Förslag: Automatgenerera genom totalkontrollpanelen 

 

• Potentiellt substitut till ovan: En tidplansmall som innehar olika moduler som 

går att koppla in beroende på typ av bygge. Mallar för olika tidplaner eller mallar 

av segment för olika typer av tidplaner. (3B - 6) 

 

• Skapa en återanvändningsplan för olika projekt, så att materialet inte slängs 

(mycket som är återanvändbart). Så att man kan hämta material som kan 

användas i andra projekt. 

(Finns ej men inte så resurskrävande att få fram. Mer att få fram något som 

fungerar. Dvs att hitta de som använder. Frågan är mer vad den ska bestå utav. 

Det är oftast felbeställningar eller att man ändrat material som blir det som 

slängs i onödan.) (1C - 3) 
 

• Dokument (3C - 9) 

Framtagning av dokument enligt nedan. 

o Skapa fler checklistor för när man upphandlar om en entreprenad. (De 

checklistorna som finns idag behöver över lag uppdateras/revideras) 

- Hade varit bra att ha alla punkter i checklistorna i totalkontrollpanelen 

så att man bara behöver kolla på ett ställe. 

o Ta fram en checklista vid arbete med olika typer av entreprenader. 

o Ta fram en avfallshanteringsplan. Vi har en 10 % mål för avfallshantering 

men vi skulle behöva ha den informationen med en avfallshanteringsplan 
där allt är samlat på ett ställe. (Finns ej) 

o Protokoll från UE-möten. 

o Signerade protokoll. 

o ÄTA-överenskommelser. 

o Avvikelserapporter. 
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o Uppdaterade adresslistor. 

o Tidplaner för liknande projekt. 

o Mötes-mallar & arbetsmiljömallar (på hemsidan). 

o Sammanfattning kring särskilda dokument så att de kan "tolkas". 

- Dagböcker (innehåller det som gjorts under dagarna, hur lång tid det har 

tagit, ÄTA). Skrivs av UE. 

o Ritningar 

Tillägg: Uppdatera de nuvarande checklistorna. 
 

• Informera om dokument, plats och rutin. (3C – 9): 

Informera om följande dokument och vidta åtgärder för att främja att dessa 

rutiner följs: 

o - Vart man hittar basmallar och hur rutinen är för att spara ner egna 
redigerade varianter på basmallarna så att dessa inte blandas. 

o Hur man använder sökfunktionen smart och kategoriserar på intranätet 
(efter till exempel dokumenttyp, datum osv). 

o Rutiner kring dokumentation av UE-möten. Sammanfattning av dessa. 

Syfte: Så att man kan hoppa in i varandras ställe och inte står som ett 

frågetecken om någon blir sjuk eller vabbar eller liknande. Blir svårt att 

besvara frågor åt UE när vederbörande kollega inte är där. 

Information som finns men uppgetts inte finnas – Informera om vart vad finns. 

o Entreprenörer vi har ramavtal med.  

- Ska redan finnas så info behöver spridas om detta, eller så behöver det 

vara mer tillgängligt.  

o Info om andra projekt: 

- Allmän info. 

- Hur det går för de. - Den enda punkten som inte finns på Arcona idag, 

men samtidigt ett ganska diffust önskemål just nu. 

- Vilka som jobbar där. 

 

• Information – Sammanställ och tillgängliggör/inkorporera (2B - 4) 

o Funktionsutvärderingar av olika tekniska system (Finns ej) 

o Vanliga typer av ÄTA. 

▪ Vanliga omfattningsförändringar.  

o Vanliga orsaker till försening (Finns ej sammanställt). 
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o Entreprenaderna:  

Utvärderingar av de och info om vilka projekt de varit delaktiga i (under 

framtagning). Vem/vilka har varit i kontakt med entreprenaden från 

Arcona? (Kommer att gå att göra med ett nytt system med frågeformulär, 
men bra att koppla samman med betygssystemet för UE) 

o Vad kostar en projektering, när man ritar hus till exempel, per 
kvadratmeter i olika typer av projekt. (Finns/går att få ut) 

o Hur mycket kostar ett nybyggnadsprojekt (olika typer) per kvadratmeter. 

(Finns/går att få ut)  

o Tidplaner: Hur lång tid tar det att bygga exempelvis "vägg per 

kvadratmeter". (Finns i kalkylsystemet men ingen uppföljning på faktiska 
tider) 

o Skulle vara intressant att veta hur våra medarbetare har mått och mår 

under projekten (ett eget index?). En faktor som man glömmer bland att 
siffror. (Finns ej) 

o UE’s utvärdering om oss (anonymt) hade varit intressant. Precis som att vi 

värderar de att de värderar oss anonymt. (Indirekt erfa) (Finns ej men 

enkelt att ordna) 

o Vilka som jobbar på Arcona med info om vilka som är deras områden och 

kontaktuppgifter, sökbart genom specialistområden. Till exempel tät 

skikt, brunnsborrning osv. (Finns ej) 
 

• Obligatorisk genomgång av rutiner med info om vart man hittar vad för alla 

medarbetare. (3B - 6) 

o Detta föreslås läggas i rutin för alla nya medarbetare och succesivt med 

arbetarna på Arcona. Förslagsvis en projektgrupp i taget, och att en 

person ansvarar över att projektgruppen får en ordentlig introduktion i 
hur arbetet ska fortgå. 

o Stor effekt om någon som uppskattar de har hand om introduktionen 

(anekdotiska fakta). 
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5 Resultat och analys 
Resultaten av delar av och hela arbetet, samt analysen av dessa presenteras under 

följande underrubriker. 

5.1 Enkätundersökningen 
Fördelningen på respondenterna på enkätundersökningen ser ut enligt följande (Se 

Figur 3): 

 

På uppdragsgivarens begäran har det i arbetet främst fokuserats på 

produktionsledarrollen. Därför presenteras och analyseras mestadels insamlade data 

specifikt för den rollen, förutom de fall då övriga resultat anses vara relevanta. Totalt var 

det 74 medarbetare varav 26 produktionsledare som svarade på enkätundersökningen. 

Hela 60 % av alla som fick enkätundersökningen svarade på frågorna. 

Spridningen på erfarenhet bland produktionsledarna som deltog i undersökningen har 

enligt min bedömning ett tillräckligt omfång för att representera medarbetarna på 

bolaget. En större variation bland medarbetarna förbättrar säkerheten i resultaten och 
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Figur 3 - Diagram över vilka arbetsroller som respondenterna (medarbetarna) har. 
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Figur 4 - Visar hur länge produktionsledarna som svarat på enkätundersökningen har arbetat på Arcona. 
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ger oss möjligheten att se eventuella samband mellan erfarenhet och arbetstid på 

företaget och andra faktorer. Vissa samband har setts i relation till arbetstiden (som 

presenteras i analysen) men överlag verkar det som att tiden man varit i arbete efter 

viss tid spelar mindre roll.  Min uppfattning är att de som arbetat en längre tid på 

bolaget slutligen byter arbetsroll. Med tanke på att bolagets omsättning för 10 år sedan 

var ¼ av vad den är idag så är det inte konstigt att det är betydligt färre 

produktionsledare som varit med sedan den tiden. Detta är ännu en anledning, som 

senare nämns, att effektivisera och cementera en stabil inskolningsrutin för nya 

produktionsledare. 

5.2 Förutsättningar för arbetet 
Vid arbetets början antogs att en större del av resultatet skulle bestå av 

kravspecifikationer till program som behövs för att förverkliga förbättringarna i ERFA. 

Det visade sig dock att mycket redan finns på plats och att det är en fråga om förbättring 

och förändring av rutiner på Arcona som troligtvis kommer att göra störst skillnad. 

I enkätundersökningen fanns frågor som undersöker förutsättningarna och 

inställningen medarbetarna har till att efterfölja förändringsförslag och även huruvida 

de upplever att det finns ett behov eller ej. Det frågades om arbetarna upplever att deras 

medarbetare är villiga att förenkla informationsutbytet i organisationen och siffrorna 

ser positiva ut. Hela 75 % av alla produktionsledare upplever att deras kollegor är villiga 

och endast 4 % (en person av respondenterna) uppger att kollegorna inte är villiga att 
arbeta för att förenkla informationsbytet (se Figur 5). 
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Figur 5 - Visar hur villiga produktionsledarna uppger att deras medarbetare är för att förenkla 
informationsutbytet i organisationen i stort. 



31 
 

Vad gäller medvetenhet kring rutiner som redan är satta på Arcona så medger ca 46 % 

av alla produktionsledare att de placerar sig på 2–3 (av 5, där 5 innebär att de har 

”mycket bra” koll på Arconas rutiner kring informationshantering) (se Figur 6). Denna 

siffra är något som bolaget behöver arbeta med. Optimalt hade varit om alla kände sig 

helt säkra på de rutiner som finns på bolaget gällande informationshantering men detta 

blir svårt att säkerställa utan fasta rutiner och givna referensramar för hur information 

ska hanteras. Samtidigt så är dessa siffror bra nyheter på så sätt att vi inte kan fastställa 

att nuvarande system är inadekvat i sin helhet. Det utesluter inte möjligheten att det är 

en bristfällig implementering av de redan etablerade rutinerna som är en del av 

problemet. 

Under intervjuer har flertalet medarbetare medgett att vissa av de önskemålen som 

fanns listade som ett resultat av svaren på enkätundersökningen redan existerar. 

Mycket av det som efterfrågats av respondenterna i undersökningarna visar sig redan 

finnas inom bolaget, även om i ett något outvecklat stadie. Det blev även tydligt i 

diskussioner med handledaren på Arcona att en hel del av det som har efterfrågats 

redan finns på företaget, vilket talar för att en del av problemen grundar sig i bristfällig 

kunskap kring nuvarande rutiner och verktyg på bolaget. 

Det krävs en revision av de rutiner som finns idag innan man försöker förstärka 

medvetenheten kring dessa hos medarbetare. Detta är inlagt som en del av åtgärderna 
som föreslås i resultaten. 
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Det finns ett tydligt samband mellan hur länge man har arbetat på bolaget och hur 

bekant man upplever sig vara med Arconas rutiner (se Figur 7). Detta må kännas 

uppenbart men det är det inte alla gånger. Motsvarande siffror för produktionsledare 
överlag (se Figur 8) är ganska lika det genomsnittliga resultatet. 

Den genomsnittliga tiden att leta fram dokument som uppges av medarbetare som 

arbetat på Arcona i 1–3 år är ca 2,9 h/vecka (se Figur 9). Samtidigt är variationen på 

svaren mellan 0 och 15 h i veckan.  

Det finns de som uppger att de spenderar 0,5 h/vecka och 1 h/vecka som har ganska bra 

koll överlag. Under intervjuerna framkom det att vissa medarbetare har fått en bättre 

genomgång av rutiner och arbetssätt när de börjat på Arcona än andra beroende på 

vilket projekt de har hamnat på och vem de har introducerats till företaget av. Om alla 

medarbetare hade haft lika bra koll som dessa så är det väldigt många projekttimmar 

som bolaget hade sparat in på. Om den siffran går ner så sparar bolaget pengar på både 
arbetare och får förhoppningsvis bättre förutsättningar till mer välgrundade beslut. 
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Under projektets gång har det påträffats produktionsledare som uppger att de 

spenderar 0 h i veckan eftersom de har ”stenkoll” på vart allt finns. En av de som 

påträffades deltog på en intervju och berättade då att hen hade fått en otroligt bra 

introduktion till bolagets rutiner och arbetssätt av en kollega i ett av sina projekt. Detta 

må vara anekdotiska fakta och inte heller något revolutionerande, men det hade varit 

intressant att ta reda på om de som uppger att de spenderar tid av det högre spannet 

fått en liknande introduktion eller inte. 

Jag tror att ett naturligt steg i detta, om tiden skulle finnas, är att kolla in på vad det är 

som skiljer åt mellan de som angett 0–1 h /vecka som svar och de som svarat att de 

spenderar >10 h i veckan. 

5.3 Vad är problemet för medarbetarna & hur stort är det? 
De exakta problemen som uppges av medarbetare på Arcona har redan presenterats i 

rapporten. De upplyfta problemen har i och med selektionsprocessen blivit verifierade 

av flera olika medarbetare på bolaget. Fördelen med det är att det minskar risken för att 

en person tycker att något är viktigt som egentligen inte spelar någon roll för 

resterande, samtidigt som det lämnar öppet för möjligheten att endast en person 

kommer att tänka på något som är nyttigt enligt många andra. I och med viktningen får 

vi dessutom en väldigt bra överblick på vad som är viktigt och mindre viktigt. 

Med anledning av att alla kundönskemål ursprungligen kommer från 

enkätundersökningen och intervjuer med medarbetarna är det ingen skräll att den 

kvantitativa data från enkätundersökningen stödjer behovet av särskilda rutiner och 

information. Det är ändå intressant att kunna kvantifiera hur stort problemet upplevs 

vara.  
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Kollar vi på Figur 10 så ser vi tydligt att ett behov finns hos större delen av 

medarbetarna. Mer än 45 % av medarbetarna medger att de undviker att söka upp 

dokument på grund av den tid eller det arbete som krävs för att hitta det de söker (se 

Figur 10) samtidigt som mer än 50 % av medarbetarna uppger att det är ”mycket 
viktigt” att de att ha alla dokument tillgängliga (se Figur 11). 

 

Hur stort är behovet för medarbetarna? I arbetet har det samlats in data i olika former 

och en del utav denna är sammanflätad med QFD-matrisen. Där ser vi bland annat ett 
mått på hur viktig medarbetarna anser att respektive punkt/problem är att lösa. 
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Slutligen kan det konstateras att det, precis som i många andra sammanhang, upplevs 

försvinna information när den inte finns skriftligen dokumenterat (se Figur 12). Detta är 

viktigt då en stor del av arbetet går ut på att identifiera vad det är som har gått fel eller 

varit bristfälligt tidigare och en stor del av det verkar ligga i just i den punkten att 
mycket hålls ”i huvudet” på arbetarna och inte dokumenteras rutinmässigt.  

 

Vad gäller skillnaderna i värderingen mellan olika kundönskemål projektgrupperna 

emellan så var statistiken överlag ganska entydig. 

Resultaten från viktningen av kundönskemålen presenteras i Figur 13. Som figuren visar 

så gav övningen snarlika poäng från respektive projektgrupp till de olika 

kundönskemålen. Skillnader kunde tydligt ses mellan grupper vad gäller exempelvis hur 

viktigt de anser att ett visst önskemål är men det finns ett tydligt mönster som visar 
vilka önskemål som överlag anses viktigare än andra. 

I och med att dessa grupper inte är utvalda utmed några särskilda kriterier utan i 

princip slumpmässigt valts ut så kan de förhoppningsvis ändå mer eller mindre vara 

representativt för organisationens alla produktionsledare. Trots detta kan det inte med 

säkerhet sägas att resultaten hade blivit densamma om viktningen hade genomförts med 
alla projektgrupper i organisationen. 

Enligt min bedömning hade en viktning med 1-2 grupper till inte gjort någon större 

skillnad i rangordningen, men det hade med fördel kunnat genomföras fler övningar för 

en större säkerhet i viktningen. 
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5.4 Planeringsmatrisen 
Planeringsmatrisen visar oss tydligt i stora drag vilka lösningar och kundönskemål som 

bör prioriteras. På detaljnivå är den dock idag (jämfört med en mer utarbetad version) 

inte lika pålitlig då det inte skett en djupgående undersökning på vad respektive åtgärd 

kostar.  

Åtgärdernas relativa vikt (se raden längst ner på figur 14) baseras på hur stor inverkan 

som respektive åtgärd har på kundbehoven.  

Det är lite diffust hur stor inverkan respektive åtgärd har på olika kundbehov. Detta 

medför, i och med att sambandet bedöms genom att lägga till en multiplikator 1,3 eller 9 

(se figur 14), att det blir en relativt stor skillnad mellan olika uppskattningar på 

korrelationen mellan kundbehoven och åtgärderna. Samtidigt är det ett väldigt bra sätt 

att tydligt visa skillnader mellan olika åtgärder och hur dessa bör prioriteras baserat på 

de uppskattningarna som har gjorts. 

Med det sagt tycker jag att siffrorna som respektive åtgärd får i rangordningen ska tas 
med en nypa salt. Fokus bör istället vara på rangordningen av dessa.  

 

Innan genomförandet av varje åtgärd planeras bör Arcona gå igenom innehållet i 

rapporten för respektive del och värdera huruvida den i rapporten medtagna 

svårighetsgraden (som är uppskattad tillsammans med verksamhetsutvecklare på 

Arcona) för implementeringen är korrekt eller inte. Baserat på det kan ett beslut fattas 

om vad som ska prioriteras mellan två åtgärder som står varandra nära på 

rangordningen. 
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En nackdel med viktningen av kundönskemålen är att den inte genomfördes med fler 

projektgrupper och att det inte var samma antal deltagare i grupperna. Även om 

resultaten verkar bli snarlika så hade det helt klart varit bättre om det hade kunnat 

genomföras med uppemot tio projektgrupper med minst två personer i varje 

projektgrupp. 

På två av projekten var det endast en deltagande medan det fanns två deltagare på 

resterande tre. Med större grupper och fler projektgrupper hade resultatet kunnat 
fastställas med större säkerhet. 

Resultaten visar att de åtgärder som verkar vara i bolagets intresse i högsta grad 

presenteras i figur 14 och kan avläsas på raden ”Relative Weight” längst ner i figuren.  
De fem åtgärderna som starkast rekommenderas att genomföra är: 

- Obligatorisk genomgång av rutiner med info om vart man hittar vad för alla 

medarbetare.  

- Informera om dokument, plats och rutin. 

- Betygsättning av entreprenader.  

- Ta fram dokumenten som specificeras i listan.  

- Erfa i olika moment (olika delar av produktionen) 

Mer ingående beskrivning av vad varje punkt innebär återfinns under rubriken ”Bestäm 

produktegenskaper”. Det som tydligt har framkommit under arbetet är att avsaknaden 

av rutiner och information är delaktig till uppkomsten av många av de problemen som 

upplevs i organisationen av medarbetarna. Att medarbetarna kommer in i arbetet 

snabbare och förstår sig på de rutinerna som finns kommer troligen utöver de i 

rapporten nämnda aspekterna också leda till mer effektiv och införstådd personal.  

En punkt som enligt vår planeringsmatris hamnar lite längre ner men ändå är intressant 

är ” Automatgenerering av tidplan”. Denna åtgärd verkar vara något avancerad att få 

iordning, varför det även har rekommenderats ett modulbaserat system där man med 

viss manuell hantering sätter ihop sin tidplan. Om en total automatgenerering av 

tidplaner hade varit möjlig så är vår uppfattning att detta hade sparat väldigt mycket tid 

på projekten och därmed också pengar för företaget. Men det verkar vara väldigt svårt 

att slippa en stor del av den manuella hanteringen, så det är en lång väg dit och därför är 

det naturliga steget enligt mig att börja med den modulbaserade lösningen. 

Min rekommendation är Arcona AB arbetar igenom åtgärderna och börjar med den 

åtgärden med högst relativ vikt i planeringsmatrisen och arbetar sig neråt. Jag 

rekommenderar att de vidare undersöker vad respektive åtgärd skulle kosta eller hur 

svåra de är att genomföra och därefter tar beslut om huruvida någon åtgärd ska byta 

plats i prioriteringsordningen, eller helt uteslutas.
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Figur 14- Planeringsmatris. QFD-modell med alla kundbehov och åtgärder samt viktningen av dessa och korrelationerna mellan åtgärderna och kundbehoven. 
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6 Slutsats 

Arbetet skulle resultera i förslag för hur information kan lagras och vilka krav som ska 
ställas på systemen som ska kunna vidhålla dokument och-informationshanteringen. 

Projektet slutar med en färdigställd QFD-matris. I sin helhet består arbetet av insamling, 

kategorisering och värdering av data från medarbetare på bolaget. Rapporten utgör en 

grund för ett fortsatt arbete med de föreslagna åtgärderna och är väl lämpligt att fungera 

som en referens och som beslutsunderlag för vilka åtgärder som kan tänkas tillämpas. 

Resultaten visar att de åtgärder som verkar vara i bolagets intresse i fallande ordning är: 

• Obligatorisk genomgång av rutiner med info om vart man hittar vad för alla 

medarbetare. 

• Informera om särskilda dokument, deras plats och rutiner. 

• Betygsättning av underentreprenader. 

• Framtagning av specifika dokument. 

• Erfarenhetsåterföring i olika moment (olika skeden av produktionen). 

• Erfarutin efter projektavslut (Särskilt utformat dokument). 

• Nyckeltal för olika aktiviteter i olika projekttyper. (till exempel hotell, 

kontor, skola osv) - Sammanställt i intranätet 

• Information – Sammanställ och tillgängliggör/inkorporera. 

• Automatgenerering av Tidplan. 

• Skapa en återanvändningsplan för olika projekt. 

• Onlineforum - Microsoft Teams. 

• Länksamling till databaser och grossister för produktsökning med produktinfo. 

• En tidplansmall (Ett substitut till automatgenererad tidplan). 

• Tillsätt rutin som möjliggör sambeställning av produkter. 

 

De kraven som ställs på åtgärderna återfinns i rapporten (se avsnitt 4.4.2 Bestäm 

Produktegenskaper) under respektive punkt. Det kan tilläggas att det inte förekom 

någon större kravlista i den mening att det inte redan finns kända program som 

uppfyller den funktionen som efterfrågas. 

6.1 Framtida rekommendationer 
Det rekommenderas att Arcona AB går igenom listan på de föreslagna åtgärderna och 

undersöker kostnadsbilden för respektive åtgärd mer ingående innan de går vidare till 

att implementera dessa i sin ordning. Vissa av åtgärderna hamnar långt ner på listan 

men är enklare och billigare att ordna än de mer prioriterade åtgärderna. 



40 
 

Åtgärden om en automatgenererad tidplan bör särskild noga undersökas innan man går 

vidare, då alternativet med en tidplansmall kan vara att föredra istället för det till en 
början, trots att denna är näst längst ner på prioriteringslistan. 

Ett värderingsdiagram där man kollar på sambandet mellan respektive åtgärds 

ekonomiska konsekvens (kostnaden för genomförande) och prioriteringsgrad kan med 

fördel tas fram. Detta för att addera en ytterligare, högst relevant parameter i 

prioriteringsordningen för en förbättrad validitet i den.  

Under mitt eget genomförande bedömer jag att uppskattningen om svårighetsgraden för 

implementeringen av respektive punkt är för godtyckligt framtagen för att utgöra en 

grund för beslutsfattning. De resultaten som ligger till grund för den nuvarande 

prioriteringsordningen gör det baserat på mer fastställda data. Att addera den något 

godtyckliga uppskattningen av svårighetsgraden som en parameter skulle innebära att 
resultaten blir mindre pålitliga. 

Genomförandet av projektet bedöms vara lyckat eftersom en åtgärdslista är framtagen 

med grund i medarbetarnas önskemål i prioriteringsordning. För att med större 

säkerhet kunna rekommendera de föreslagna åtgärderna hade med fördel fler 

projektgrupper kunnat vara delaktiga i viktningen av kundönskemålen. 

Resultaten är för övrigt tillfredsställande och tar i beaktning de aspekter som 

efterfrågats av uppdragsgivaren både innan och under projektets gång.  
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Bilagor 
Bilaga 0 – Systemprogram mm 
Arcona använder idag följande dokument och informationshanterings-system för i 

respektive syfte: 

Verktyg Process, användningsområde 
Bluebeam* Ritningar, APD-planer, PDF-filer 
ASTA Powerproject* - Tidsplanering (finns fler liknande program som 

andra projekt använder) 
Solibri Model 
Viewer* 

Modell-viewer, mäta i modell mm 

Solibri Model 
Checker 

BIM-samordning, Mängdavtagning 

Vico 
 

MAP* Kostnadsstyrning, kalkyler (Ekonomistyrning) 
Agresso* Affärssystem (är det övergripande 

ekonomistyrningsverktyget. Används för att kontera 
fakturor osv.) 

SketchUp 3D Apd-planer, skedesplaner 
Microsoft Project Tidsplanering 
Microsoft Office* Alla Office program.   

Appar och applikationer som är vanliga att projekten använder 
iControl Skyddsronder, Besiktningsprotoll, ärendehantering mm i 

Ipad 
BIA* Tillbud och olyckor 

Dalux 3D-modell, AI, Skyddsronder, Besiktningsprotoll, 
ärendehantering mm på dator och platta 

Buildsafe Skyddsronder   

Dokumenthantering 
 

Intern Sharepoint* Interna projektdokument 
Apricon* Hantera ritningar och andra dokument som ska delas 

externt med konsulter etcetera (Vår server där vi delar 
våra projektdokument med företag osv.) 

iBinder När beställaren kräver, hantera ritningar och handlingar 
 

Utöver dessa finns fler program som används i byggen för modeller på arbeten 

exempelvis. Arcona använder till exempel ”Building Information Modeling” (BIM) i sina 

projekt. 
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Bilaga 1 – Intervju A 
För att skydda respondenterna har dessa givits ett respondentnummer (exempelvis R1) 

istället för ett namn. Ett register med respondentnummer sparas separat och publiceras 
inte i denna rapport.  

R1 

Roll/titel? 

Produktionsledare och logistikledare. 

Vad innebär erfarenhetsåterföring för dig? 

- Inte uppfinna hjulet igen. Effektivisera. Lär sig av andras misstag. 

Veta vilka grejer som funkade bra. Vad man ska göra. Vad man ska behålla eller 
inte förändra. 

Upplever du att du har svårt att hitta information (som inte nödvändigtvis är hela 

dokument) i ditt arbete? 

- Inte så svårt. Specifika grejer som erfarenhetsåterföring finns ingen ”bank” på 

idag. Det blir mer att man pratar med kollegor och frågar de. Att det inte finns till 
exempel anteckningar eller slutsatser från tidigare projekt 

Upplever du att du har svårt att hitta dokument i ditt arbete när du behöver det? 
På vilket sätt och blir det ett problem för dig. 

- Om det har funnits dokumenterat så har det dokumenterats på rätt plats. Om det 

inte finns så har det inte dokumenterats. Vi har haft samma mallstruktur sedan 

flera år tillbaka. Det handlar om de har lagt in det på rätt plats eller inte. 

Vad för typ av information upplever du att du borde ha tillgänglig som du inte 
har? 

- Erfarenhetsåterföring i olika moment (i olika skeden av produktionen). Någon 

form av checklista vid olika typer av entreprenader. Typ ”kolla noga på detta och 

håll ett öga på detta) som till exempel vid Gips. 

Exempelvis så är Jimmy (kollega) en gammal markentreprenad. Vi frågar alltid 

honom och tar tillvara på hans erfarenhet. Exempelvis vet han att 

markentreprenader ofta får mycket ”Åta” (Ändring tillägg och avvikelse). Dvs det 

är negativt med mycket äta. 

Hur ofta uppskattar du att du lägger ner mer tid än vad som borde vara rimligt för 
att hitta rätt information? Känns det rimligt? 

- Om vi jobbar 40 h i veckan skulle jag uppskatta att 8–10 & (3–4 timmar) åt det.  
Det känns någorlunda rimligt att lägga ner den tiden. 

Vad hade du tjänat på att ha enklare tillgång till dokument/information? 

- Vara mer förberedd. Hinna läsa mig in på vad jag ska tänka på och vilka frågor 

som jag ska ha i huvudet. Saker som jag ska ta i beaktning vid möte med 
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entreprenör eller kund. Om vi till exempel tar en runda ute och jag ska ställa 

frågor. 

Hur skulle ett färdigt system där du har tillgång till den informationen du vill se 

ut? 

- Saknar en erfarenhetsbank där man har allt från målning (tänk på det här) till 

gips (tänk på det här). Normala svårigheter, vanliga frågor, vanliga fallgropar osv. 
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Intervjuer 

R2 

Roll och titel? 

Projektadministratör 

Vad innebär erfarenhetsåterföring för dig? 

Man går in och kikar på gamla projekt. Alla vi som jobbar som projektadministratörer 

har mejltrådar med tips om hur man har gjort. Vi har även dagar med 
erfarenhetsåterföring där vi samlas och går igenom vad som skett och inte. 

Upplever du att du har svårt att hitta information (som inte nödvändigtvis är hela 
dokument) i ditt arbete? 

Ibland är det lätt och ibland är det svårt. Enklast är ju att prata med någon som har gjort 

det innan. 

Upplever du att du har svårt att hitta dokument i ditt arbete när du behöver det? 
På vilket sätt och blir det ett problem för dig. 

Nej. Inte svårt att hitta dokument. Jag har arbetat med ett annat byggbolag förut och jag 
tycker att Arcona är mycket bättre på just att tillgängliggöra dokument. 

Vad för typ av information upplever du att du borde ha tillgänglig som du inte 

har? 

Samlingsplats för hur saker och ting har gjorts. När det inte finns tydligt 

tillvägagångssättet har varit (det är informationen i detta fall). 

Hur ofta uppskattar du att du lägger ner mer tid än vad som borde vara rimligt för 
att hitta rätt information? Vad är det som gör det orimligt? 

En 30 – 60 minuter i veckan ganska utspritt över veckan. Dvs 5 minuter eller 10 minuter 

här och var. 

Vad hade du tjänat på att ha enklare tillgång till dokument? 

Det skulle underlätta att ha information ibland men det löser sig oftast. 

Det känns som att folk inte vill sträcka ut och höra av sig till andra när det är möjligt. Dvs 

att det inte alltid behöver finnas i ett system med information utan det går att ringa ett 

samtal och få det löst. 

Hur skulle ett färdigt system där du har tillgång till den informationen du vill se 

ut? 

Hade velat ha en samlad plattform eller sida där det finns information/tips om folks 

tillvägagångsätt. 
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Intervjuer 

R3 

Roll och titel? 

Produktionsledare 

Vad innebär erfarenhetsåterföring för dig? 

Återföring av erfarenheter. Det som man upplever om människor, processer och företag 

som har funkat bra. Hur man har gått tillväga själv. Denna person ska man vara rak med 
eller inte och vice versa. Mest mjuka faktorerna. 

Upplever du att du har svårt att hitta information (som inte nödvändigtvis är hela 
dokument) i ditt arbete? 

Finns ingen databas eller källa där vi kan komma åt hur bra saker fungerade i tidigare 

projekt (baserat på de ekonomiska siffrorna). Även till exempel hur många 
garantiärenden olika projekt har haft osv i tidigare projekt. 

Om jag vet vad jag är ute efter så går det att ta reda på information men då sker det 

oftast genom att prata med flera olika personer. 

Upplever du att du har svårt att hitta dokument i ditt arbete när du behöver det? 

På vilket sätt och blir det ett problem för dig. 

- Ja. Det blir svårt att hitta information då man inte vet vad man ska leta efter och 

söka efter (då dokument exempelvis enbart innehållet rubriken). Vi har i vårt 

intranät även möjlighet att söka på innehållet i dokument men det är fortfarande 

svårt att hitta information. Man vet inte alltid om informationen har protokoll 

först eller finns någonstans. 

Vad för typ av information upplever du att du borde ha tillgänglig som du inte 

har? 

- Statistik angående hur bra vissa projekt och entreprenader har gått i till exempel 

ekonomi och garantiärenden. Kanske också vad gäller tider (om en viss rivare 

exempelvis har slutat långt över budget flera gånger eller att de har fått komma 

tillbaka flera gånger). Hur har de hållit sin tidplan osv. Det skulle egentligen 

kunna vara bara en form av betyg (1–10) baserat på exempelvis tid, kvalité och 

en kort kommentar. Jag vill inte ha för mycket information heller utan bara någon 
mätbart. 

- Om man hade en lista på varje entreprenör och till exempel en lista på de 

personerna som har varit i kontakt med just den entreprenaden. Vi kan då ta 

tillvara på företagets egna resurser och expertis. 

Hur ofta uppskattar du att du lägger ner mer tid än vad som borde vara rimligt för 
att hitta rätt information? Vad är det som gör det orimligt? 

- Ofta. Varje dag. Hade besparat 5 timmar i veckan ungefär på om allt hade varit 
som det ska. Letar efter dokument som kanske har sparats på fel ställe. 
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Vad hade du tjänat på att ha enklare tillgång till dokument? 

- Tid och humör. 

Hur skulle ett färdigt system där du har tillgång till den informationen du vill se 

ut? 

- Betygsystemet skulle vara en bra början. Om man sen kunde utveckla det och 

koppla relevanta dokument till det. 

Nu har vi ett system där vi kategoriserar dokumenten på ekonomi, kvalitet osv. 

Hade vart bra att kunna gå via dokument och se deras ”review” Baserat på det 

och vad som är viktigast för detta projekt vill jag kunna avgöra. Kan vara 

ekonomin. Kan vara kvalitén. Kan vara tiden. Ett internt betygsystem som 

”Reco.se” fast internt. 
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Intervjuer 

R4 

Roll och titel? 

Projekteringsledare. 

Vad innebär erfarenhetsåterföring för dig? I vilken form osv. 

Det är klart att det är trevligt att ringa och prata med folk och fråga men det är inte 

särskilt kraftfullt och exakt. Jag vill ha och saknar är mer hårda och jämförbara 

parametrar. Där man till exempel kan få reda på hur man i ett annat projekt 

tidsplanerade sina gipsväggar/gipsentreprenad och hur väl deras tidsplan stämde 

överens med verkligheten. Hur lång tid tog det för de att sätta upp väggarna? (Vad 

planerades och hur gick det). Till exempel om man tar över någons gamla tidsplan så 

finns det inga uppgifter om hur det gick. Den informationen finns oftast i 

produktionsledarens huvud. Det borde vara mer mätbart. Jag vill kunna veta hur lång tid 

det har tagit osv. Allt sitter i huvudet. Till och med saker som ekonomin. För lite hårda 

parametrar. Till exempel med snittvärden på hur lång tid vissa typer av byggnader eller 

vissa del-byggen i byggnationer tar eller vad de kostar. Man kan inte bara gå på siffror 
men det är vad jag skulle vilja se mer utav.  

Vi är duktiga på mun-till-mun erfarenhetsåterföring. Vi har Lean-forum. En organisation 

som uppmuntrar till att fråga och lära osv. Vi ”sammanlänkar” mer erfarna med mindre 

erfarna för lärande. Lärande organisation har vi och mun-till-mun funkar bra men 

problemet är att det blir subjektivt. Om jag exempelvis ska bygga ett sjukhus och vill 

veta hur det har gått med ett visst annat sjukhusprojekt; då är mitt enda sätt att ringa 

och fråga det andra gänget som byggt ett sjukhus och fråga om vi kan ses och man får 

höra det de har att berätta (vilka problem de hade osv). Det blir väldigt subjektivt och 

ökar dessutom risken för att de missar att berätta något. 

Det hade varit intressant att se till exempel vad vi hade budgeterat för en viss 

entreprenad och vad de slutade med. Man borde kunna se kontons avvikelser för olika 

projekt så att man kan ta reda på varför de har gått över budgeten till exempel och 

baserat på det ställa vissa frågor. 

Upplever du att du har svårt att hitta information (som inte nödvändigtvis är hela 
dokument) i ditt arbete? 

Ja, verkligen. På någon sorts Makro-nivå. Kan ju gå in och titta på specifika projekt men 

det man önskar sig är någon form av sammanfattning på det här. Jag kan du gå in och 

hitta andras prognoser och tidplaner men analysen/sammanfattningen utav det är vad 

som saknas. ”Vad betyder den här informationen”. 

Upplever du att du har svårt att hitta dokument i ditt arbete när du behöver det? 

På vilket sätt och blir det ett problem för dig. 

Nej. Dokument finns det gott om och det är inte ett problem med dokumenthanteringen. 

Folk följer inte alltid logiken och systemen. Det är inte alltid folk sparar som det är tänkt 

att saker ska spara och de följer inte strukturen men det sitter nog mer i personernas 
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arbetssätt och kulturen mer än systemen men det är inte något jättestort problem tycker 

jag. 

Vad för typ av information upplever du att du borde ha tillgänglig som du inte 

har? 

Konkret (redan svarat på allmänt ovan) 

- Budget/kostnader. Alla kostnader. Vad kostar en projektering (när man ritar 

huset t.ex.) Per kvadratmeter i olika typer av projekt. Vad kostar en projektering 

per kvadratmeter i olika typer av projekt (t.ex. nybyggnad eller ej, plats osv). Hur 

mycket kostar ett nybyggnadsprojekt per kvadratmeter. Arbetsplatsomkostnader 

rusar alltid iväg, borde finnas data att det i snitt kostar X antal kronor så att den 

inte går upp i taket. Vad kostade X och vad hade man budgeterat det till? Problem 

med detta är att kategorin innefattar olika saker för olika projekt så det kan bli 

svårt att jämföra. 

- Tidplaner -> Hur lång tid tar det att göra olika saker (t.ex. vägg per kvadratmeter) 

 

Hur ofta uppskattar du att du lägger ner mer tid än vad som borde vara rimligt för 
att hitta rätt information? Vad är det som gör det orimligt? 

Det är inte tid vi förlorar (möjligen lite på tidplaner och så), det är nog pengar vi förlorar 

för att vi budgeterar saker felaktigt. 

I projektering handlar det mycket om pengar. Jag har inte så mycket problem med 
tidplaner så det är inte ett jätteproblem. 

I produktionen blir det nog stressigt och folk mår dåligt för att det blir stressigt. 

Tidplanen blir fel och det blir jättestressigt och det kostar massa pengar för att man öser 

in pengar för att lösa problemen sen. Jag tror att det mest är pengar vi förlorar på att 
inte använda erfarenhetsvärde. Vi uppfinner hjulet varje gång. 

När jag ska budgetera för mina konsulter tittar jag kanske på de projekt jag har gjort och 

gör en uppskattning baserat på de. 

Jag har kanske 5–10 projekt att jämföra med då jag har varit med länge. Men för en ny 

person så kanske. Ibland tar man för lite betalt (förlorar pengar) eller för mycket (då 

förlorar vi eventuellt avtalet). Kunden blir arg för att vi felbudgeterat när det sker (i och 

med att de betalar) och vi kan få antingen bonus (om vi går under kostnaden i budgeten 

vid upphandling) eller ”straffkostnad” (om det kostar mer än vad det fick från början) 

och kunden får också betala mer om vi hamnar över det offererade. All information finns 

ju i en mapp så vi borde bli bättre på detta. På att t.ex. få snittkostnader på vad som är 

budgeterat och sen vad det kostade. Hade varit intressant om någon inte behövde sitta 

och skriva ner detta manuellt utan om man kunde lägga in det i ett analys-verktyg som 

sedan presenterar informationen på något jämförbart och enkelt överskådligt sätt. 

Olika projekt delar upp olika konton på olika sätt så det kan vara en utmaning att göra 

all info jämförbart. T.ex. delas Arbetsplatsomkostnader ofta upp olika mellan olika 

projekt. 
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Det behöver vara jämförbart. 

Vad hade du tjänat på att ha enklare tillgång till dokument? 

- 

Hur skulle ett färdigt system där du har tillgång till den informationen du vill se 
ut? 

Det ska vara enkelt där man kan söka på t.ex. ”arkitekt”, välja arkitekten, projekttypen 

t.ex. och sedan få fram den informationen man vill ha (t.ex. tider eller kostnader per 

kvadratmeter). 

Man borde kunna automatgenerera tidsplaneringen om man vet vad man ska ha för 

aktivitet. Allt finns på BIM där projektet är uppbyggt digitalt. Om det är uppbyggt digitalt 

borde det gå att få ut en tidplan genom den om man vet vilka siffror man har i snitt. Sen 

kan man ju gå in och ändra på den manuellt. 

 

Sharepoint, BIM, MAP (ekonomistyrningen) – mycket bra projekt (den funkar), AGRESS 

används för att kontera fakturor osv. Powerprojekt – Det är ett tidplanverktyg. APRICON 
– Vår server där vi delar våra projektdokument med företag osv. 
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Intervjuer 

R5 

Roll/titel? 

Produktionsledare 

Vad innebär erfarenhetsåterföring för dig? 

Minska fel. 

Upplever du att du har svårt att hitta information (som inte nödvändigtvis är hela 
dokument) i ditt arbete? 

Situationsberoende. Handlingar är inga problem, det är snarare vad handlingen 

innehåller som kan vara bristfällig. Dvs handlingen finns men inte informationen som 

bör finans däri. Mycket gråzoner. Finns krav på i princip allt, man kan vara lite osäker på 

om man kan utföra och att den går igenom besiktningen. Handlingarna skrivs av 
projektörer (?).  

Om handlingarna är bristfälliga så blir det svårare att bygga på det. 

Upplever du att du har svårt att hitta dokument i ditt arbete när du behöver det? 
På vilket sätt och blir det ett problem för dig. 

Nej. 

Vad för typ av information upplever du att du borde ha tillgänglig som du inte 
har? 

Mallar av olika slag. Finns nog på hemsidan men inte insatt i navigeringen. Kan vara 

mötes-mallar, arbetsmiljömallar och liknande. Handlingar finns mer externt i form av en 
betaltjänst (utanför ”Arcona”). 

Hur ofta uppskattar du att du lägger ner mer tid än vad som borde vara rimligt för 

att hitta rätt information? Känns det rimligt? 

Mina frågor brukar vara direkt till projektörer. Den informationen borde stå i AMA. Jag 

frågar direkt till projektören. Bland annat då det egentligen är någon annans distrikt 
ibland. 

Vad hade du tjänat på att ha enklare tillgång till dokument/information? 

Tid. 

Hur skulle ett färdigt system där du har tillgång till den informationen du vill se 

ut? 

Någon form av gemensamt forum med kategorier och relevanta underkategorier. Det är 

det som väl finns på Arconas nät men mer tydligt eller visuellt. Lite som att navigera på 

en klädhemsida med underkategorier till relevant information. 

Kategorier skulle kunna vara ”Förfarandet under projektering”, ”Hur mappstrukturen 
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ska se ut när du bygger projekt”, ”Beslutspunkter” ”Arbetsmiljö med riskmallar”, att 

tänka på/tips, Arbetskläder, Riskmoment, ekonomi, logistik. 
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Intervjuer 

R6 

Roll/titel? 

Platschef 

Vad innebär erfarenhetsåterföring för dig? 

Tänker på att det sällan blir gjort. 

Generellt så: Arbete för att förbättra kommande projekt. Att lära sig av goda och dåliga 

utföranden från tidigare projekt, Det innefattar personer och roller, hur man är i sin roll 

och hur man är mot entreprenader och sätter igång de. Man kan hålla på med det 
konstant och det gör vi varje dag i våra projekt. Jag har ju åsikter om deras arbete. 

Upplever du att du har svårt att hitta information (som inte nödvändigtvis är hela 

dokument) i ditt arbete? 

Ja men jag har en ganska klar plan med hur ska arbeta. Generellt kan det bara dåligt att 

det inte finns tillgängligt. Vad vi hanterar och hur vi hanterar samtliga dokument. Det 

ska kunna spåras så långt det går. Exempelvis vad som har skett Vad som har sagts och 

vad som har skrivits ifrån början till ”nu”. Alla ska ha någon typ av avstämning. 

Upplever du att du har svårt att hitta dokument i ditt arbete när du behöver det? 

På vilket sätt och blir det ett problem för dig. 

Nej, inte svårt att hitta dokument. Snarare blir det problem om mina produktionsledare 

inte har det. Kan vara bra om man har checklistor när man upphandlar om en 

entreprenad t.ex. men det blir bättre och har arbetats på det senaste halvåret bara. 

Fanns t.ex. inte dokument till en avslutning av en entreprenad. 

Vad för typ av information upplever du att du borde ha tillgänglig som du inte 

har? 

Det mesta finns. Saknar jag någonting så vet jag ändå vart jag ska vända mig i de 

frågorna. 

Hur ofta uppskattar du att du lägger ner mer tid än vad som borde vara rimligt för 

att hitta rätt information? Känns det rimligt? 

- Känner bara att det är en brist om mina produktionsledare vet. 

Vad hade du tjänat på att ha enklare tillgång till dokument/information? 

Det går snabbare. Man vet och kan hantera det enklare, alla situationer. De jobbigare 

situationerna som dyker upp kan hanteras på ett snabbare, effektivare och bättre sätt. 

Det viktiga är att man ska kunna vända sig till rätt person när man behöver något. Har vi 

inget svar så vet vi vart vi ska vända oss centralt. Det är sällan man blir stående. 

Hur skulle ett färdigt system där du har tillgång till den informationen du vill se 
ut? 
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Det är inte så enkelt att hitta på det systemet som vi har. Det vi siktar på är bra men de 

är inte bra i dagsläget då vi inte förstår hur vi ska använda det generellt på Arcona. Har 

varit på projekt förut där det är 30 stycken och det kanske är 5–6 personer som har koll 

på hur det fungerar. Det kan hända att man går ifrån systemet om medarbetare inte är 

med på hur det centrala systemet ska styras. Plattformarna måste vara lite mer ”färdig”. 

Bra idéer annars.  
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Bilaga 2 – Enkätundersökning 
Enkätfrågor 

Vad har du för yrkesroll? 

Hur länge har du arbetat på Arcona? 

Hur många projekt har du varit delaktig* i på Arcona? *Delaktighet = arbete som 
motsvarar mer än en vecka heltid på respektive projekt. 

Hur många timmar uppskattar du att du spenderar i ditt arbete på att leta upp 

dokument som du hade behövt (en vanlig vecka)? Hoppa över frågan om du inte har 
någon uppfattning. 

Händer det att du undviker att söka upp dokument pga. den tid eller det arbete du 
behöver lägga ner för att hitta det du söker? 

Vad tror du vinsterna hade varit för dig av att ha dokument mer tillgängligt/åtkomligt? 

Hoppa över frågan om du inte har någon uppfattning. 

Hur värdefullt är det för dig att ha alla dokument lättillgängliga? 

Upplever du att du ofta vill/behöver ta kontakt med någon person för att få 

erfarenhetsbaserad information. 

Hur väl upplever du att det fungerar att ta kontakt med personer för att få 
erfarenhetsbaserad information? 

Har du något att tillägga till föregående fråga? (Om nej, klicka på "nästa") 

Upplever du att viktig information går förlorad då du tar kontakt med någon muntligen 

och informationen inte finns dokumenterat skriftligt sedan tidigare? 

Upplever du att det är enkelt att få tag i rätt person att ställa frågor till? 

Finns det information som du önskar att du hade tillgängligt som du inte har idag? Har 
du något exempel? (Om nej, klicka på "nästa") 

Hur bekant är du med de rutiner som Arcona har för informationshantering och 

dokumentation? 

Vad upplever du fungerar bra hos Arcona vad gäller erfarenhetsåterföring idag? Hoppa 

över frågan om du inte har någon uppfattning. 

Hur bekanta upplever du att dina medarbetare är med de rutiner som Arcona har för 

informationshantering och dokumentation? Medarbetare = Alla som jobbar på Arcona. 

Hoppa över frågan om du inte har någon uppfattning. 

Har du något att tillägga till föregående fråga? (Om nej, klicka på "nästa") 

Upplever du att dina medarbetare är villiga att arbeta för att förenkla 

informationsutbytet i organisationen i stort? 

Har du något du vill tillägga utöver det vi har frågat om? (Om nej, klicka på "nästa") 
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Diagram/svar 

Utöver de diagram och svar som presenteras i rapporten så följer nedan data i form av 
figurer som kan vara av intresse. 
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Produktionsledare

Figur 15 - Visar svaren från produktionsledare på frågan om hur väl de upplever att det fungerar att ta kontakt med 
personer för att få erfarenhetsbaserad information 
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Figur 17- Visar produktionsledarnas svar på frågan om de upplever att det är enkelt att få tag i rätt person att ställa 
frågor till. 
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Figur 16 - Visar produktionsledarnas svar på frågan om de upplever att de ofta vill/behöver ta kontakt med någon 
person för att få erfarenhetsbaserad information. 
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Bilaga 3 – Kundönskemål 1 
Önskemål Dokument Nyckeltal Information 
Betygsättning av 
entreprenader 

Protokoll från UE-
möten 

APO 
(Arbetsplats-
omkostnad) 

Funktionsutvärderingar 
av olika tekniska 
system  

Erfarenhetsbank 
med lärdomar från 
tidigare projekt med 
information om vad 
som gick bra/dåligt 
och varför. 

Signerade 
protokoll 

Betong Vanliga typer av ÄTA  

Samling av länkar till 
vissa databaser och 
grossister för att 
söka en produkt och 
få snabbt fram 
produktdatablad, 
beskrivning. 

ÄTA-
överenskommelse
r 

Målning Vanliga 
omfattningsförändringa
r  

Överskådlig 
beskrivning av 
företag som arbetar 
med Arcona som UE. 

Avvikelserapporte
r 

á-priser Vanliga orsaker till 
försening 

En form av forum på 
vårt intranät. Bättre 
informationssökning 
på intranätet 

Uppdaterade 
adresslistor 

Ekonomi & 
Tidplaner 

Entreprenörer vi har 
ramavtal med.  

Nyckeltal för olika 
aktiviteter i olika 
projekttyper. (t.ex. 
hotell, kontor, skola 
osv) 

Tidplaner för 
liknande projekt  

Snittvärden på 
t.ex. hur lång 
tid det tar att 
bygga vissa 
konstruktioner
. 

Entreprenaderna: 
Utvärderingar av de och 
info om vilka projekt de 
varit delaktiga i (under 
framtagning). 
Vem/vilka har varit i 
kontakt med 
entreprenaden? (från 
Arcona) 

Text-forum på 
projektets hemsida 
där man kan se om 
nån annan i 
projektet har svar på 
det. [projektspecifika 
forum] 

Basmallar & 
Mallar i allmänhet 

Snittvärden på 
hur mycket det 
kostar att 
bygga vissa 
konstruktioner
. 

Entreprenader & 
Projekt: Avslutat i tid? 
Hållit sig till budget? 
Återbesök för att 
åtgärda fel? Kvalitet på 
arbetet? Kort 
kommentar om 
"anställningen". 
Betygsystem. 

Erfarenhetsåterförin
g i olika moment 
(olika skeden av 
produktionen.). 
Någon form av 

Mötes-mallar & 
arbetsmiljömallar 
på hemsidan. 

Schablonpriser Vad kostar en 
projektering (när man 
ritar huset t.ex.) Per 
kvadratmeter i olika 
typer av projekt 



xvii 
 

checklista vid olika 
typer av 
entreprenader. 
"tänk på detta"-
tips/Råd 

Checklistor när 
man upphandlar 
om en 
entreprenad. 

 Hur mycket kostar ett 
nybyggnadsprojekt per 
kvadratmeter. 

Automatgenerering 
av Tidplan 

  Tidplaner: Hur lång tid 
tar det att bygga 
exempelvis "vägg per 
kvadratmeter". 

Sammanfattning 
kring särskilda 
dokument så att de 
kan "tolkas". 

   

Mer info i AMA som 
projektörer annars 
behöver svara på till 
produktionsledare. 

   

 

Önskemål är sådant som har efterfrågats direkt vid frågan om vad som saknas som inte 

är dokument specifikt eller rena siffror såsom nyckeltal. 

Dokument är de dokumenttyper och dokument (skriftlig information) som uppges 
behövas av medarbetarna. 

Nyckeltal är de nyckeltal och siffror som uppges behövas. 

Information är specifik information som uppges saknas idag eller som önskas 

förbättras. 

 

Kundönskemålen är av olika karaktär men behöver tolkas och formuleras på likartat sätt 

för att vara jämförbara. Önskemålen är sådant som på QFD’n direkt faller under 

kundönskemål. Informationen är redan tolkad och bearbetad så att den formulerats och 

utvunnits relativt specifikt. Olika typer av Dokument ställer samma krav på systemet (då 

dessa rent system-mässigt hanteras likadant) och nyckeltal likaså. Information är lite 

mer diffust och står därför som en egen kategori som kommer komma att läggas in 

bland övriga punkter allteftersom arbetet fortlöper. 

Önskemål som genomförs av respektive del återfinns under respektive punkt. 
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Bilaga 4 – Intervju B 
De kundönskemål som ska föras vidare in i QFD’n är: 

• Erfarenhetsbank med lärdomar från tidigare projekt med information om vad 

som gick bra/dåligt och varför. 

- R7: Mall med olika punkter: Tider Ekonomi, kvalité (dagböcker/underlag för 

fakturering, avvikelser), organisation (Deras arbetsledare osv), om det har varit 

frånvarande eller närvarande på organisationen (Det är intressant för om 

laget(på UE)  inte är på plats så kan de inte ta beslutet om inte arbetsledaren är 

på plats, viktigt att veta till nästa gång) Arcona har kontakt med arbetsledaren 

enbart i en perfekt värld. 

Hur mycket vi måste arbetsleda UE, i en perfekt värld ska vi inte behöva 

arbetsleda de. 

Hur duktiga UE är på att följa tidsplanen. Hur de anpassar arbetsplanen för att 

passa in på Tidsplanen (dvs tar de åtgärder för att bli klara i tid genom att 

exempelvis jobba övertid, jobba helg eller tar in fler folk. 

Ekonomi: Hur redovisar de underlagen (vilken kvalité). Hur enkelt kan man följa 

upp fakturan (hur väl de redovisar vad som fakturerats). Har UE kommit med en 

massa ÄTA? Hur hanterar de problem utan att öka ÄTA. 

- R8: Info om UE som man har anlitat (ris och ros). Jättebra att man vet info om 

WE utan att behöva ringa någon och så kan vi se och avväga om vi får huvudvärk 

av att anställa kontra det billigare priset. Bra om att ha koll på vem/vilka i 

organisationen som har koll på olika områden. Så att man kan ringa direkt till den 

som har koll på respektive område, t.ex. att någon kan tak tät skikt, 

brunnsborrning eller liknande. Idag finns det att man kan ladda ner CV:s och 
kolla specifika personer men inte tvärtom. 

- R9: Undvik denna eller undvik denna person eller företag som inte gått bra att 

arbeta med. Det är egentligen det väsentliga. Vilken typ av jobb som man ska 

undvika från en viss person. Det skulle vara intressant att se olika saker beroende 

på vad jag gör då just nu. Skulle vara intressant om olika delar (t.ex. under 

upphandling, projektering och produktion & inköp). 

Integration av nyanställda uppges kunna ha varit betydligt bättre. Det har inte 

avvarats tid åt en nyanställd. Tar ett tag att komma in i det så det hade behövts 

ett bättre välkomnande (där personen blir invävd i arbete, gör såhär, tänk såhär 

osv) Hen hade känt dig mer välkommen. Vi ska jobba tillsammans och ju mer jag 
lär mig tidigt av viss person desto snabbare har man nytta av mig. 

- R10: Vi satt med en mall på mitt förra företag när vi konstruerade en mall. Det 

var ett slutdokument. Det var 10–15 olika hallar om vi bytt. Kanske det inte är 

systematiskt. Kanske bara var en person som tar det initiativet. 

- R11: Svårt att sätta en standard men saker som man bör fundera på som bör vara 

med på upphandlingen borde vara med så att man köper rätt. Så att man får med 

en helhet i köpet. Lätt att missa skitsaker som utsättning. Sådant är bra att ha 

med. 
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- R12: Jobbar just nu med avtal ute på Värmdö där ERFA är intressant. I våra 

projekt är erfa uppdelat i faser. T.ex. avfallshantering som jag har fått mycket 

lärdom i mitt projekt men det finns inte ute i alla projekt. Vårt mål är exempelvis 

att vi ska ha 0 % blandat avfall. (Det är mer kostnadseffektivt (t.ex. får man 

tillbaka pengar för att skrota metall).  Det hade varit intressant med en ERFA-

grupp som stöttar i erfarenhetsåterföringen i alla projekt och samlar all 

information. Vi är bra i enheterna (7–8 enheter är ni) men det är sällan saker 

kommer ut till alla. 

 

 

 

• Samling av länkar till vissa databaser och grossister för att söka en produkt och få 

snabbt fram produktdatablad, beskrivning. 

- R7 Behövs men inget jag känner att jag behöver i mitt jobb då jag inte handskas 

med sådana entreprenader. 

- R8: Jätteviktigt. Kom in som ny och skulle beställa nya grejer. Jag vet bara att vi 

kan beställa genom Ahlsell. Hade behövt veta vart vi har konton osv. Vart vi kan 

beställa saker (hade inte behövt fråga och kunde letat själv). I Databasen har jag 

allt. 

Skulle vara användbart om man kunde gå in och se vad folk ska beställa varifrån 

så att man kan lägga upp saker på samma beställning i samma projekt. Dvs så att 

man kan beställa saker ihop i samma leverans. Så kan man lägga till på samma 
leverans. 

- R9: Skulle vara svårt att hålla såna uppdaterade. Vissa produkter uppdateras inte 

men andra uppdateras. T.ex. belysningsarmatur. Men annars så är det något som 

är värt att kolla på. Jag hade använt det under vissa delar (granskning av 

handlingar osv), men det är inget som jag skulle utnyttja dagligen eller särskilt 

ofta. 

- R10: Det jobbar vi på med hållfasthetsgruppen. Vi har inga krav på vilka 

produkter som ska finnas med den. Kan behövas om man ska bygga 

kemikaliesmart. Det hade varit bra att ta med Miljö i den frågan. En loggbok där 

man kan gå in och kontrollera (där skriver man hur man hanterar kemikalier, ifall 

det finns kemikalier osv som är farliga för människan och miljö), Mest hälso-och 

miljö. 

Idag hämtar man fogar t.ex. från Biltema eller liknande. Hade vi haft en egen lista 

med olika fogmassor eller material som är smartare att använda än en Biltema 

fogmassa så hade det varit smart. Skanska t.ex. har en lista på vilka kemikalier 

som de inte vill ha. Skulle vilja att vi börjar arbeta på såna frågor. 

- R11: Jag vet inte. Inget att tillägga. 

- R12: Hade inte varit aktuellt för mig. För UE får ge mig den informationen. 
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• Överskådlig beskrivning av företag som arbetar med Arcona som UE. 

o Betygsättning av entreprenader  

- R8: Hade varit bra om man vet att t.ex. arbetare på UE har varit jobbiga 

att ha att göra med. Kan vara misskötsel, tjafs., vad som helst. 

- R9: Vad företaget lämnar för pris i sina anbud och vad det slutar på. Då 

får man en uppfattning om skillnaderna. 

- R10: Vissa entreprenader har dålig koll och dålig kvalité. Finns inte 

mycket kommunikation om hur det gått med olika entreprenader. Samma 

UE kan jobba på två olika projekt. Hade varit bra med en Svartlista på UE 

som inte sköter sig. Vi förlorar pengar varje gång vi skjuter fram deadline. 

Det finns UE som inte sköter sig. Inte bara vad som är billigast. Hållbarhet, 

arbetsmiljö, skattebetalning, avtal (kollektivavtal). 

- R11: En bank med praktiska. Kostnaderna är intressant. På gott och ont 

att sätta betyg på företag då det kan skilja från projekt till projekt. Man ska 

vara försiktig så att man inte svartmålar någon i onödan om man 

exempelvis har ett dåligt projekt (vi är inte heller hundraprocentiga i alla 

våra projekt). En bank med firmor man har arbetat med tidigare hade 

varit mycket intressant. Vi sitter och googlar i detta projekt efter rörfirmor 

exempel. 

- R12: Det gör vi redan på Värmdö. Efter att vi har avslutat samarbetet 

med en UE så betygsätter vi med utvärderingar till respektive UE. Kan 

vara bra att ha med hur många projekt de är med i just nu (det blir svårt 

för UE om det krisar sig på ett projekt t.ex.), mindre intern konfliktrisk. 

Det är under hela projektets gång. Ibland har vi med UE som är med i 

projekteringen. Man kanske bara har synpunkter i hur de hanterar 

projekteringen eller upphandlingen eller uppköp. Även hur de presterar i 

garantiskedet är jätteintressant. Jag har varit med om flera gånger att de 

knappt svarar på mejl i garantiarbetet. Det finns en attityd om garantier. 

• En form av forum på vårt intranät. Bättre informationssökning på intranätet 

- R7: Det behövs. Det finns ett forum på intranätet men inte så användarvänligt. 

Sökfunktionen fungerar inte optimalt tycker jag. Sökresultatet (de första) ger 

något helt annat. Söker man på dokumentnamn så kommer t.ex. dokument med 

det namnet inte högst upp, utan det kommer andra dokument. Det behövs för att 

kunna söka information om olika entreprenader och delar, montering av något 

eller vad man ska tänka på, det blir som ett diskussionsforum. 

- R8: Absolut viktigt. Alltid kul att få info som folk sitter på, då slipper man jaga 

och kan hitta saker däri som alla borde veta. Jag brukar söka genom vår dator för 

att hitta protokollen. Borde finnas filtreringar så att man kan söka ordentligt på 

de t.ex. projektrummen. Sökfunktion med filtreringar och filtrera på till exempel 

projektet, tidplaner eller typ av dokument (Excel, Word) t.ex. och sedan även 

lägga det i bokstavsordning och göra en sökning. Hade passat bra att hitta i 

SharePoint-systemet då alla dokument finns där men det är svårt att hitta. 

- R9: Forumet behöver delas upp i olika kategorier. till exempel projektering, 

produktion samt delkategorier som storprojekt och dylikt. Storlek på projekt. Om 

det är nybyggnad eller tillbyggnad. Sen beroende på vad frågan handlar om. Om 
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det är projektering, inköp eller annat. 

- R10: Inte så mycket info som man kollar på Forum i den här hektiska miljön (i 

detta projekt) men jag kan tänka mig att det är aktuellt för en som försöker lära 

sig. Jag tror inte så mycket på nätforum utan mer på personliga forum där man 

möts. Det skapar mer förändring. Internet skulle kunna hjälpa med information, 

det skulle vara bra att kunna kolla efter information med exempelvis länkar att 

läsa vidare på. Lite mer informationsmässigt för att få bredare kunskap. 

- R11: Kan vara ett bra verktyg. Har man uppdelat på entreprenader osv. Bra om 

man har några kunniga administratörer som faktiskt kan gå in och svara på 

respektive fält. Någon eller några mer övergripande ansvar och se till att det 

funkar. Som en frågeställare/öppna frågor. 

- R12: Skulle vara bra om man t.ex. kunde ta bild på något och fråga hur någon 

annan har löst liknande problem. Jag tror att inköp har en sådan sida men att det 

bara är frågor för inköp i det. Majoriteten skulle gynnas av att det är någon form 

av app (i dagsläget kommer man inte in via telefon). Gärna att appen då funkar 

både på Iphone och Samsung. Finns en app som är gjord för besiktningsmän men 

man kan inte öppna den med Samsung (Icontrol). 

 

• Nyckeltal för olika aktiviteter i olika projekttyper. (t.ex. hotell, kontor, skola osv) 

o APO (Arbetsplatsomkostnad)  

-R8 Hade varit nice att kunna se en översikt för alla projekt och se om det 

blir problem för olika projekt. Ser man sen att t.ex. varje entreprenör har 

hög ÄTA eller liknande. Vi kan ta lärdom av andra projekt. Bra att kunna 

ringa och fråga om man ser på nyckeltalen att de är som de är. 

o Betong  

-R8 (pris per kvm t.ex. men det är intressant med fler enheter då det är 

olika parametrar som spelar in ibland. Så det kanske inte betyder något 

just nu men det kan vara värdefullt längre fram). Ännu bättre om det är 

spårbart så att man kan ta kontakt med personen som varit i kontakt med 

de. 

o Målning 

o á-priser 

o Ekonomi & Tidplaner 

o Snittvärden på t.ex. hur lång tid det tar att bygga vissa konstruktioner. 

- R8: Allt egentligen. 

o Snittvärden på hur mycket det kostar att bygga vissa konstruktioner. 

- R8: För att måla eller lägga upp en typ av vägg t.ex. med specifikationer 
om den. 

o Schablonpriser 

-  
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o Hur många Container-kontor som man använt på projektet baserat på 

vilka parametrar man tar hänsyn till. Informationen finns men hade varit 

bra med andra parametrar. Hur många personer behövs för att bygga och 

baserat på det hur många containrar. 

- R11: Mängden avfall snitt per (olika byggnader/projekt) hade t.ex. varit 

intressant just nu då vi gör ett projekt där vi behöver statistik på hur 

mycket vi slänger (om avfall). Även tider att bygga osv hade varit 

intressant. 

- R12: Det börjar komma krav på hur man ska bygga (silver). 

Avfallshantering hade varit väldigt intressant då det är intressant 

beroende på vad för typ av projekt det är. Kan bli svårt med nyckeltal då 

en del saker är väldigt projektspecifika pga. anpassning för kunden. Finns 

en risk att det blir för mycket information. 

Vet inte om det skulle gå att göra nyckeltal av detta: Ju längre man 

kommer i projekteringen, ju närmre kommer man att veta exakt hur 

mycket projektet kostar.  Kunden vill att vi har helt färdiga kalkyler innan 

vi börjar produktionen men det kan vi sällan. Problemet blir att de vill 

veta exakt hur nära slutsumman vi kommer med kalkylen. Om vi kan 

projektera 50 % och börja med produktionen och sedan projektera senare 

i produktionen och tar fram en ny kalkyl för resterande. Ett nyckeltal att vi 

projekterar 75 % (I form av handlingar t.ex. genom etapper) och vi ligger 

5 %. Om du har en satt produktionstid så kan du korta ner projekttiden 

om du kan producera samtidigt som du projekterar. Om vi i när vi börjar 

produktionen baserat på hur många procent vi har projekterat, hur nära 

hamnar vi i slutändan. Min erfarenhet är att våra kunder tycker att vi är 

bra att göra kalkyler men det är svårt att veta det när vi tar in nya kunder i 

upphandlingen. Det finns nybörjarföretag som t.ex. upphandlar med 
skambud men det vill kunden inte ha och det. 

• Text-forum på projektets hemsida där man kan se om nån annan i projektet har 

svar på det (blir egentligen samma sak som forum i intranätet, varje projekt kan 

ha egna flikar). 

 

• Erfarenhetsåterföring i olika moment (olika skeden av produktionen). Någon 

form av checklista vid olika typer av entreprenader.  

- R7: Hade behövts med jämna mellanrum så att allting är färskt. Man brukar 

annars göra ERFA vid slutet av projektet och då har det gått några år från start så 

man har glömt bort det mesta och fokuserar på slutet. T.ex. varannan månad eller 

var tredje/fjärde månad. 

Särskilt viktigt med en ny entreprenad: t.ex. Gips, rör osv: Håll koll på dessa 

punkter (t.ex. rör: Dubbelkolla att de ej glömmer brandmanschetter (stora 

konsekvenser av att man missar det), håll koll på att det provtrycks i rätt tid), 

entreprenadspecifika frågor.  

- R8: Hade varit intressant att ha det lite som AA-möte att man träffas. Min 

kollega går in på UM-möte med sin entreprenad och jag har ingen aning om vad 

de har pratat om och sedan om han tar semester på en vecka och UE kommer till 
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mig så har jag ingen aning. Det finns protokoll från mötet men det är i stort sett 

bara siffror. Hade varit bra att kunna ha någon notis om olika entreprenader. Dvs 

att man skriver ner kommentarer/anteckningar om olika entreprenader så att 

man kan prata med varandras entreprenader. Finns inte anteckningar. 

Överlämningar och att vi hjälper varandra på ett smidigt sätt är även bra för 

företaget och sammanhållningen. 

- R9: Vissa skulle behöva ha det externt. Utanför projektet. Ett gäng 

produktionsledare (från två projekt) som träffas och diskuterar igenom det. 

- R10: T.ex. Vilket sätt vi arbetade med och hur det gick för oss som Arcona med en 

UE eller målare osv. Systemet att få in olika mallar och genomgångar beroende på 

vart i processen man är. Så att det inte blir samma genom hela i början och slutet. 

Skulle vara värdefullt att göra en bedömning/värdering av hur man jobbat) 

- R11: Checklista vid upphandlingar (saker som ska vara med och tänka på). En del 

efter rivning, en efter mark/platta, en efter stommen & Stomkomplettering, en 

efter besiktning eller liknande. 

- R12: Mycket bra idé. Entreprenörerna (vad för typer av entreprenörer) är något 

som de flesta har gemensamt. Det skulle verkligen gynna att ha ”tänk på det här”. 

Man skulle kunna ha det för den typen av entreprenad. Saker som vi ofta missar 

när vi handlar upp golvläggare eller målning osv. Vi använder koder typ ”DE700”. 

Då får man upp alla entreprenaderna som Arcona har haft förut (vi skulle kunna 

göra så exempelvis). 

 

• "tänk på detta"-tips/Råd 

o Någon form av checklista vid olika typer av entreprenader. 

- R11: Checklista även inför upphandlingar av olika entreprenader. 

 

• Automatgenerering av Tidplan 

- R7: Det beror på hur den utformas och hur smart den är. Vissa aktiviteter kan 

göras samtidigt och andra inte. Det beror på hur stor tidplan man vill 

automatisera och hur smart den är. Syfte: Grov koll på hur mycket tid man 

behöver, dvs om det är t.ex. en månad eller tre månader. 

- R8: Bra idé om man kan redigera den efteråt. Riktig bra idé. Hade behövts för 

olika typer (ex ny-produktion, renovering osv). Slipper hålla på att göra allt ifrån 

början. Det tar fokus som man kan lägga ner på annat. Det är fokuskrävande att 

framställa. Sätta in allt och dra sträck och skriva ut tiderna är fokuskrävande. 

- R9: Håller inte på med hela tidplaner (Använder oftast WBS). Men kan se 

fördelarna med det. 

- R10: Alla har sitt sätt att jobba med tidplaner. Det blir många grejer som görs för 

stunden. Ibland måste man vara flexibel och allt kommer inte att kunna styras 

från en tidplan. Blir svårt att ta hänsyn till flexibiliteten. Alla vill att allt ska gå 

snabbt men det går inte alltid. Systemet som finns nu duger och det ger goda 
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möjligheter till anpassning. Alla kan inte pilla på en tidplan (det hanterar t.ex. min 

kollega eller min chef). Det är bra om det kommer fram då och då (varje vecka 
eller så) ibland. 

- R11: Det kan funka. Då är det skitbra. Det är pilligt att dra i sträck och koppla 
samman. 

- R12: Om man är van att göra en tidplan så kopierar man tidplan från tidigare 

projekt och ändrar på då det är betydligt enklare. Då Är det bra att man får se 

arbetsgången. Dvs att man ser ordningen på saker (att vi behöver golv innan 

något annat). I Projektrummen använder man totalkontrollplan. Det skulle man 

kunna automatgenerera så att den ändrar och /eller lägger till punkter i 

kontrolltidplanen. De flesta jobbar nog med MS-Projekt. En del tycker att det är 

jobbigt men tanken är nog inte att alla ska kunna det programmet. 
 

• Mer info i AMA som projektörer annars behöver svara på till produktionsledare. 

- R10: Det uppkommer problem med projektörerna så de går till 

produktionsledare för att de ska lösa problemen. Kanske en kurs med Arcona. 

Det är bra att man utbildar produktionsledare utbildas inom AMA, i alla fall att 

det finns möjlighet till det. Man behöver mer info och kunskap. 

 

• Dokument 

o Protokoll från UE-möten-R12: De hanteras redan i andra protokoll. Det 
som händer är att de blir bindande när kunden skriver under. 

o Signerade protokoll -R12: De hanteras redan i andra protokoll. 

o ÄTA-överenskommelser-R12: De hanteras redan i andra protokoll. 

o Avvikelserapporter 

o Uppdaterade adresslistor 

o Tidplaner för liknande projekt  

o Basmallar & Mallar i allmänhet  

– R8: Basmallar ska verkligen vara en bas-mall. Dvs att det är en mall, så 

att man sparar sin egen version till sitt eget projekt och låter basmallen 

vara som den är. Vill endast hitta det för det man söker genom rätt 

kategori. Söker jag efter tidplan ska jag hitta den bland basmallarna och 

inte få fram alla dokument som har redigerats och använts specifikt. 

 

o Mötes-mallar & arbetsmiljömallar på hemsidan. 

o Checklistor när man upphandlar om en entreprenad. 

 -R12: Skulle önska att projektgrupper arbetade utefter projekthandboken 

(de kanske behöver uppdateras och revideras och liknande, och vissa 

checklistor behövs inte upplever jag), jag önskar att alla punkter i 
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checklistorna skulle komma in i totalkontrollpanelen (så att man bara går 

till ett ställe och kollar på) 

o Sammanfattning kring särskilda dokument så att de kan "tolkas". 

o R7 Dagböcker (innehålla det som gjorts under dagarna, hur lång tid det 

har tagit), det kan vara ÄTA, det behövs underlag för ÄTA t.ex. med 
dagböcker (som UE gör) och info om antal timmar osv. 

o R7 Ritningar eventuellt 
R8: Sökningsfunktionen är skitviktig. 

o R10: Avfallshanteringsplan. Vi har en 10 % mål för avfallshantering men 

vi skulle behöva ha den informationen med en avfallshanteringsplan där 

allt är samlat på ett ställe. T.ex. avfallshanteringsplan. 

Återanvändningsplan för olika projekt (så att materialet inte slängs 

någonstans (mycket som är återanvändbart). Så att man kan hämta 

material som annars kan användas i andra projekt.  

Det mesta finns men det skulle vara intressant att få en genomgång 

(mentorsprogram) för att bli inskolad i Arcona. 

o R11: Inget att tillägga men jag är ganska ny på Arcona så har inte kunnat 

kika så mycket. 

-R12: Jag hade en handledare när jag började på Arcona som uppskattade 

det som finns. En stor del av arbetet är nog att man ska lära sig så mycket 

som möjligt om vart man hittar vad. En lite bättre introduktion.  

Checklistorna måste uppdateras med information. 

• Information 

o Funktionsutvärderingar av olika tekniska system  

o Vanliga typer av ÄTA  

o Vanliga omfattningsförändringar  

o Vanliga orsaker till försening 

o Entreprenörer vi har ramavtal med. -R12: Har vi redan. 

o Entreprenaderna: Utvärderingar av de och info om vilka projekt de varit 

delaktiga i (under framtagning). Vem/vilka har varit i kontakt med 

entreprenaden? (från Arcona). – R10: De som fuskar och vill tjäna pengar 

på Arconas bekostnad. 

o Entreprenader & Projekt: Avslutat i tid? Hållit sig till budget? Återbesök 

för att åtgärda fel? Kvalitet på arbetet? Kort kommentar om 
"anställningen". Betygsystem. 

o Vad kostar en projektering (när man ritar huset t.ex.) Per kvadratmeter i 

olika typer av projekt. 

o Hur mycket kostar ett nybyggnadsprojekt per kvadratmeter. 
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o Tidplaner: Hur lång tid tar det att bygga exempelvis "vägg per 

kvadratmeter". 

- R8: Information om andra projekt och info om hur det går för de. Vilka 

som jobbar på vilka projekt. T.ex. om man vill besöka ett annat projekt. 

”All info om allt är alltid intressant, vill kunna ha möjlighet till att kunna ta 

reda på saker” 

- R10: Hur kommunikation och information han byggas in på Arcona som 

är transparant. Man vill ha mer insikt och få mer information om saker 

som man nödvändigtvis själv inte arbetar med. Sådant som hade gått till 
chefen istället. 

o R10: Information om hur man rör sig uppåt och blir befordrad. (Det 

kommer in produktionschefer när det finns produktionsledare som har 

jobbat i 10 år). Företaget ska inte begränsa mina möjligheter 

- R11: Närvaro på arbetsledare hos EU. 

o -R12: Det som skulle vara intressant är hur folk mår och har mått under 

projekten. Det kan vara bra att det redovisas också då det kan döljas 

bakom att projektet går bra. En utvärdering av entreprenaderna 

utvärderar oss anonymt så att vi kan få input på vad vi kan göra bättre 

mot våra entreprenader. Vi brukar skicka ut nykundIndex till våra kunder 

för att få reda på vad entreprenader tycker om oss. Jag brukar sitta och 

prata med min projektchef och det är något som jag tycker att alla borde 

göra om de inte gör det. Hört att man utgår från omsättningen på ens 

projekt för att avgöra hur mycket en produktionsledare kan hantera men 

det blir fel om t.ex. man har dyra projekt med lite huvudvärk. 
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