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Om NCC



EntrepriseIndustri Udvikling

NCC 

Infrastructure

NCC Building 

Sweden

NCC Building 

Nordics

Vores byggekompetencer omfatter
alle tre forretningsområder

NCC Industry NCC Property 

Development

Forskellige forretningslogikker, men vigtige indbyrdes forbindelser og afhængigheder.



NCC bygger på en række 
stærke værdier, der danner 
grundlag for vores adfærd 
og vores valg.

NCC's værdier
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Ærlighed

Tillid

Respekt

NCC's værdier

8

Der er indbyrdes knyttet 

til hinanden: 

• En oprigtig og åben holdning 

over for kolleger, kunder og 

andre interessenter.

• En grundlæggende respekt for 

alle mennesker og deres unikke 

baggrund, kompetencer og 

erfaringer.

• Tillid til menneskers evne til at 

skabe store resultater – og at 

stole på hinandens hensigter.
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NCC er en værdibaseret virksomhed, som drives ud fra 

målsætningen om, at alle medarbejdere skal tage 

beslutninger og handler i henhold til NCC's fælles 

værdier.

Vi forventer at NCC medarbejdere er ansvarlige.

Vi forventer, at vores forretningspartnere (kunder, 

leverandører, samarbejdspartnere) overholder NCC’s 

værdier.

Værdier beskriver ”hvad vi står for”… og beskriver hvad 

der er værdifuldt i virksomheden for medarbejdere, 

kunder, samarbejdspartnere.

NCC som værdibaseret 
virksomhed
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En videnbaseret virksomhed

En kultur baseret på fælles værdier og adfærd

Vores

markeds

position

Vores

formål

Styre komplekse 
byggeprocesser



Vores
formål

Vores
markeds
position

At føre kunden gennem 

byggeprocessen frem til et 

positivt slutresultat for alle 

interessenter

Proaktive bygge-eksperter, der 

gennemfører komplekse projekter 

sammen med vores kunder
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NCC's 
strategiske 
retning



Vende virksomhedens 
størrelse til en 
konkurrencefordel
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• Samarbejde mere

• Mere komplekse, 

flerdimensionelle projekter

• Forsyningskæden

• Kerneprocesserne



Fokus-
områder

Opbygge en videnbaseret virksomhed 

og en kultur baseret på fælles værdier 

og adfærd

Investere i IT, digitalisering og i at 

basere beslutninger på data

Være proaktive over for kunderne ved 

at håndtere kompleksitet og bygge på 

vores ekspertise og erfaringer

Udnytte den ekspertise vi har inden 

for byggeprocesser, og udvikle selve 

byggeprocessen

1

3

2

4
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”Udrulningen af den strategiske retning 

starter med fokus på adfærd for uden 

den rette adfærd kommer vi ikke i mål.  

Vi kalder dem Star Behaviors”



Baggrunden for arbejdet med adfærd 

- Star Behaviors i NCC
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NCC AB (KUN TIL INTERNT 

BRUG)
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Drøft 2x2 min.

• Hvad er vigtige værdier for dig?

• Hvad er god adfærd for dig?

• Hvordan arbejder I konkret med adfærd i 

din virksomhed?

Drøft med sidemand



MT møde, Schæffergården



Values, culture and leadership 

Why?

Our culture will be influenced 

by the worst possible 

behavior we are ready to 

accept!



Introduktion til det 

strategiske initiativ: 

Efterleve vores Star 

behaviors

NCC AB (KUN TIL INTERNT 

BRUG)
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Long-term perspective implementation  

Motivation and 
engagement

We deepen our
engagement   

We follow through We follow through We follow through

2020 – 2021 2022 2023 2024

Consistent Insistent Persistent 
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• Workshops 

all employees
• Recruitment

• Onboarding

• Succession planning 

• Pulse

• We keep up the good work



• Flere steps, når Star behaviors skal implementeres: 
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Dig som leder –
tag ejerskab for den strategiske retning

Præ-workshop

• Hvorfor forandring?

• Strategi og behaviors –

hvordan er de 

forbundet? 

• Opbyg opmærksomhed 

og engagement

• Inviter til e-learning og 

workshop

• Planlæg workshop 

(facilitator initierer opstart) 

• Koordiner

(facilitator og koordinator)

• Udarbejd og øv dig på 

workshop præsentation 

• Find svar på dine spørgsmål

• Hvilke behaviors skal 

ændres? 

• Lyt til dit team og få 

en dybere forståelse

• Gør den kulturelle 

ændring til et fælles 

ansvar

• Planlæg opfølgning og 

gennemførelse

• Brug MUS til denne 

proces

• Vær synlig og 

supporterende

• Anerkend positive 

resultater

• Led med et godt eksempel

• Forbliv vedholdende

Engager dig/

Hvorfor?
Workshop Opfølgning
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• 4 timers workshop for alle medarbejdere

• Skabe engagement og ansvarsfølelse for at opbygge den 

kultur, vi ønsker i NCC – fælles platform 

• Definere og træffe beslutninger om tiltag

• Star behaviors har højeste prioritet for at opbygge den 

kultur, vi stræber efter at opnå i NCC

• Hvilken adfærd og Star Behavior skal jeg fokusere på i 

min udvikling, for at få det til at ske

• Skabe individuelt engagement – som medarbejder gør jeg 

en forskel 

Formålet med workshoppen



En kultur baseret på fælles værdier og 
adfærd

Vores værdier Vores Star behaviors

NCC's værdier er 
hjørnestene i vores kultur 

og danner grundlag for 
alle vores handlinger og 

vores adfærd

NCC's Star behaviors er 
baseret på og styrker vores 

værdier. De vejleder os i, 
hvordan vi skal agere

De muliggør forandring og 
viser os vejen til den 

ønskede position 



En ny 
ramme, der 
muliggør 
forandring

26 Larvik, Vestfold, Norway



Baserer sig på vores værdier, 

styrker vores værdier

Vejledning til den rette adfærd

Gør forandring mulig

Fører os til det ønskede mål 

og den ønskede position

Gør NCC til en bedre og stærkere virksomhed

NCC’s Star behaviors

27 Våghuset, Gothenburg Sweden



Byg sammen

Vær passioneret 
om at præstere

Gennemfør og 
følg op

Vis omtanke
Vi tager ansvar for vores handlinger og brug af 

ressourcer. Vi imødegår risici og handler med 

integritet for at sikre en tryg og bæredygtig 

produktion af høj kvalitet

Vi træffer beslutninger baseret på data, kommunikerer 

dem tydeligt og sørger altid for, at beslutninger bliver 

gennemført

Vi arbejder aktivt på at sikre et effektivt samarbejde, 

både internt, i og mellem enheder, og sammen med 

vores kunder

Vi udfordrer hinanden og os selv for hele tiden at blive 

bedre og for at overgå vores mål og resultater

NCC’s Star behaviors
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Ohkola quarry, Finland

Eksempler fra 
workshop



NCC AB (KUN TIL INTERNT 

BRUG)
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• Hvad tænker jeg, og hvad føler jeg 

omkring Star behaviors?

• Hvad betyder de for mig?

Indtjekning: 
Dialog om adfærd



Plan for 4-timers team workshop: 

• Introduktion: En ny strategisk retning (M)

• Check-in: Star behaviors – hvad betyder det for mig? (F)

• Præsentation: Fordybe sig i Star behaviors (F)

• Øvelse: Ønsket tilstand – team (F)

• Øvelse: Ændre adfærd – individuel (F)

• Opfølgning: (M)

• Check-out: Vigtigste læring fra i dag (F)

Workshop, formål og indhold

M = Manager, F = Facilitator
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Skab engagement og ejerskab

Definer og tag beslutning om 

handlinger

Skab individuel engagement



Et nærmere kig på vores 

Star behaviors

NCC AB (KUN TIL INTERNT 

BRUG)
32
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Adfærd danner grundlag for vores kultur

Definition af adfærd: 

• Alt, hvad vi siger og gør

• Bevidste og ubevidste handlinger, 
hver dag 

• Er individuelt, men påvirker gruppen 
og forholdet til andre

• Opbygger kulturen

NCC's Star behaviors

• Er drivkraften bag den udvikling NCC ønsker 

• Er adfærd vi ønsker at fremme, påskynde og 
belønne

• Er drivkraften bag forandringer, afdækker 
områder, der ikke fungerer og styrker 
positive tiltag

• Opbygger en succesrig kultur



Beskrivelsen af vores adfærd skal fortolkes forskelligt afhængig 

af, om man er leder eller medarbejder  

Generel adfærd 

Som leder hos NCC

Jeg optræder som rollemodel og 
går forrest som et godt eksempel

Som medarbejder hos NCC

Jeg gør en forskel 
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Vær passioneret om at præstere

Kunden kan forvente, at NCC:

• viser ægte forståelse for deres 

behov 

• engagerer sig i et givende 

partnerskab

• arbejder med høje ambitioner 

og høj kvalitet  for at opbygge 

værdi for kunden

Vi udfordrer hinanden 

og os selv for hele tiden 

at blive bedre og for at 

overgå vores mål



• Jeg inspirerer andre og opmuntrer til

en kultur med løbende forbedringer

• Jeg opfordrer mit team til at have det sjovt på 

arbejdet

• Jeg roser og giver positiv feedback 

• Jeg sætter ambitiøse mål og sikrer, at de er 

klare og relevante for mit team

• Jeg samarbejder med kunden til fælles bedste

• Jeg tager ansvar for mit eget bidrag såvel som 

for mit teams resultat 

• Jeg udvikler hele tiden mine evner og søger nye 

måder at forbedre mit arbejde på 

• Jeg stiller mig aldrig tilfreds med halvgjort 

arbejde

• Jeg undgår aldrig at give konstruktiv feedback, 

når mit team leverer under det forventede 

• Jeg handler aldrig, som om jeg ikke kan gøre en 

forskel 

Vær passioneret om at præstere

Som leder hos NCC
Jeg optræder som rollemodel og går 
forrest som et godt eksempel

Som medarbejder hos NCC
Jeg gør en forskel 

Vi udfordrer hinanden og os selv for hele tiden at blive bedre og for at 

overgå vores mål



Water tower, Helsingborg Sweden

Konkrete eksempler
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Selvevaluer/evaluer hver adfærd fra 1-10

Vær passioneret om at præstere: Vi udfordrer hinanden og os selv for hele tiden at blive bedre og for at overgå vores 
mål

Jeg samarbejder med kunden til fælles bedste

Jeg tager ansvar for mit eget bidrag såvel som for mit teams resultat 

Jeg udvikler hele tiden mine evner og søger nye måder at forbedre mit arbejde på

Byg sammen: Vi arbejder aktivt på at sikre et effektivt samarbejde internt, både i og mellem enheder, og sammen med 
vores kunder

Jeg opfordrer til teamwork

Jeg stoler på mine kollegers kompetence, og at vi sammen gør, hvad der er bedst for NCC

Jeg søger og deler aktivt min viden med kolleger og kunder

Jeg bidrager til teamets succes ved at levere på mine ansvarsområder

Vær passioneret

Byg sammen 

Gennemfør

Vis omtanke
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Arbejdsmiljø dialog…
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• Kundedialog og interessentanalyse

• Rekruttering/onboarding

• Lederuddannelser

• Projektlederuddannelser

• NCC Academy

• 1:1 Samtaler – 3-parts samtaler

• E-learning

• Kommunikation – internt, eksternt

• Storytelling

• Udviklingsplaner

• Teamworkshops – opstartsworkshops

• DISC teamforståelse

• …
44

Andre områder hvor adfærd er implementeret:



Faroe Islands tunnel, Denmark

Hvad er første skridt du tager 
i forhold til bedre/ændret 
adfærd?

Hvilken samtale om adfærd 
”mangler” du at tage? Hvad 
afholder dig?



Drøftelse om 
adfærd…




