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HF-prosjektet for oss

2 «delprosjekter»: 
serviceprosjektet og anleggsprosjektet
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SERVICE 2016
«Fortsatt øverst på pallen»
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Serviceprosjektet i én setning

Hvordan øke faktureringsgraden 
- individuelt og samlet?
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Anleggsprosjektet 2016
«Jakten på tidstyven»
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Anleggsprosjektet i én setning

Hvordan skape større effektivitet 
på (akkord-)prosjektene våre?
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Tallknusing á la K. Lund

OMSETNING
INNTEKT 
42 mill.kr.

(Alt vi sender faktura på)

DIREKTE KOSTNADER
(varekjøp, lønn rørleggere, UE, Innleie)

MINDRE 
DIREKTE 

KOSTNADER
(bil, 

ufakturerbar
lønn til 

rørleggere)

DRIFTSKOSTNADER
(husleie, verktøy,   

lønn funksjonærer, 
markedsføring, 

julebord, forsikring, 
lisenser, kurs, 

telefoner, IT etc.)
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Dekningsgrad 
(DG) 1

Kostnads-
prosent

DG 2

Resultat-
grad



Serviceprosjektet – motiv

• Involvere alle i bedriftens behov
• Sørge for god kunnskap om hva vi er opptatt av, og 

hvorfor
– Mer kunnskap gir bedre prestasjon

• Sikre flere fornøyde kunder
• Øke lønnsomheten
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Serviceprosjektet - innsalg

• Bevisstgjøring på at den som til enhver tid 
observeres av kunden ER SELVE K. LUND

• Alle gjør innsalg hele tiden
– Bilen
– I trafikken
– Parkering
– Hilse, gå inn, jobbe, gå ut
– Fakturaen
– Telefon
– Mail
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Serviceprosjektet - kundeopplevelse

Handler om:
• Lett å komme i kontakt med
• Hyggelig
• Imøtekommende
• Løse oppdraget
• Kommunisere med kunden
• Fakturere som forventet
• Takle evt. reklamasjon
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… kan defineres som 
summen av alle inntrykk og erfaringer 

en kunde har av en leverandør av produkter og tjenester 
gjennom hele relasjonen med denne leverandøren.



GJENKJØP

Serviceprosjektet - kjøpsprosessen
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BEHOV SØK VURDERING VALG GJENNOM-
FØRING INNTRYKK

Her kan vi påvirke kundeopplevelsen

Her er belønningen!



Hva kan vi jobbe videre med?
Telefonkapasitet
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Lande fisken

Holde avtaler
Riktig verktøy

Riktig materiell

Tydelige avtaler

Skader / uhell Overoppfylle forventningen

Mersalg

Feilmontering

Egeneffektivitet Tegninger og 
arbeidsgrunnlag

Kundeopplevelsen
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PENGER UT

MARKEDSFØRING

ORDREMOTTAK

UTFØRELSE

MATERIELL
TIMER / SJEKKLISTE

FAKTURA

FERDIG

PENGER INN

PENGER UT

PENGER UT

PENGER UT

PENGER UT



Serviceprosjektet - faktureringsgraden
• 7,5 timer fakturerbart på en dag = 100 %

• Dagen går fortest når vi har 
oppgaver å fylle tiden med

• Ikke fakturerbart = 0,- kroner inn
– Lønn uansett
– Bil koster uansett
– Husleie uansett 
– Faste kostnader uansett

• Hvordan kan den enkelte øke sin faktureringsgrad?
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Hvor mange timer i uka må vi fakturere?

26,2

11,3

0,0

7,5

15,0

22,5

30,0

37,5

Positivt bidrag 
pr. rørlegger

31,0

6,5

0,0

7,5

15,0

22,5

30,0

37,5

Positivt bidrag
totalt for bedriften

70 % 83 %
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Serviceprosjektet - status

• Omsetning i tråd med budsjett
• Høyere faktureringsgrad
• Oppfylt årsresultatet allerede pr. 30.09.17(!)
• Resultatgrad vi ikke har sett tidligere(!)
• HURRA!

Lukket som prosjekt
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Anleggsprosjektet - motiv

• Opprettholde akkord som hovedlønnssystem, også i 
bevisstheten – hos begge «partene» 

• Bygge bevissthet – hos begge «partene» – omkring 
tidstyver og at de forsyner seg så snart de kan

• Identifisere tidstyvene, og sette lys på dem slik at de 
sprekker som trollet

• Øke lønningene mest mulig
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Anleggsprosjektet 
- hva heter tidstyvene?

• Feil eller for dårlig verktøy
• For dårlige tegninger og annet arbeidsunderlag
• Feil materiell i feil omfang på feil sted til feil tid
• Skader/uhell på materiell eller mennesker
• Feilmontering
• Venting på byggherre/oppdragsgiver/andre fag/kolleger
• Dårlig egenstyring og egeneffektivitet
• Feil eller for liten kompetanse
• For dårlig KS
• Annet?
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Vi bestemte oss for å jakte på tidstyvene

• Forankring er viktig…

19



Anleggsprosjektet - konkret
• Innspill via alle basene
• Gruppert innspillene

– Valgt tiltak pr. gruppe (tegninger, verktøy, materiell, tilgjengelighet til 
ledere, beslutninger)

• Strakstiltak mht verktøy
– Småverktøy besluttes på anlegget

• Utarbeider håndbok for prosjektledelse og basarbeid
• Kravsspesifikasjon på tegninger (?)
• Elektronisk KS
• Skolere alle ledere(*) i å lede 

– *=din nærmeste leder er deg selv!
• Tydeliggjøre at alle ansatte kan og skal ta avgjørelser så ofte som 

mulig
– Tillit, ansvar, lojalitet
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Anleggsprosjektet – tar vi meransvar?
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Anleggsprosjektet - status

• Det man snakker om, blir man bedre på!
• Flere gode målinger
• Indikasjoner på at kommende målinger blir gode
• Vi havnet langt bak budsjettet mht omsetning –

hurra!

 Lukket som prosjekt
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