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Sammanfattning 
Fler och fler företag och organisationer inser vikten av att ständigt förbättra kvaliteten på de egna 
produkterna och tjänsterna, men även kvaliteten på de processer som verksamheten är uppbyggd 
av. I en processorienterad organisation ses processerna som utgångspunkten för det faktiska 
värdeskapandet men även för styrningen, bedrivandet, förbättringen och utvecklingen av 
verksamheten. 
 
Denna studie har utförts vid Vattenfall AB Vattenkraft i Luleå. Vattenkraften har sedan början av 
2000-talet arbetat med övergången till en processorienterad verksamhet men har inte fullt ut lyckats 
förankra det nya arbetssättet.  
 
Syftet med detta examensarbete är att: 

 Undersöka och ge rekommendationer på hur Vattenkraftens processorienterade arbete kan 
utvecklas 

 Undersöka och ge rekommendationer på hur Vattenkraftens processförbättringsarbete kan 
utvecklas. 

 Visa på ett tillvägagångssätt för processförbättringsarbete inom Vattenkraften 
 
Genom att undersöka och utvärdera Vattenkraftens nuvarande och i framtiden önskade situation 
gällande processorienterat arbete och processförbättringsarbete har rekommendationer för 
utvecklingen av dessa områden tagits fram. Denna studie har visat att Vattenkraftens nuvarande 
processkartor och -beskrivningar inte tydligt visar på ett logiskt flöde eftersom processer är beskrivna 
efter enheter (funktioner). Konsekvensen blir att det inte framträder någon helhetsbild av hur 
verksamheten fungerar. Vidare framkom att processförbättringar ofta baseras på icke-faktabaserade 
beslut och utan användande av processanalysmetoder eller –verktyg vilket tyder på en bristande 
systematik vid processförbättringsarbetet. Det tillvägagångssätt som har tagits fram för 
processförbättringsarbete tillämpades på delprocessen Avbrottsplanering och visar på nyttan av ett 
systematiskt angreppssätt. 



  

Abstract 
More and more organizations have realized the need of continuously improving the quality of not 
only their products and services, but also of the processes in which these are created. In a process-
managed organization the processes are viewed as the source for the actual value creation. 
Management and improvement are also based on the processes. 
  
This study has been carried out at Vattenfall AB Vattenkraft in Luleå. Since the beginning of the 21st 
century Vattenfall AB Vattenkraft has been attempting to become a process managed organization 
but has not completely succeeded.   
 
The purpose of this thesis study is to: 

 Evaluate and give recommendations on how to improve  Vattenfall AB Vattenkraft’s work 
with process management  

 Evaluate and give recommendations on how to improve Vattenfall AB Vattenkraft’s work 
with process improvement  

 Develop a systematic method for Vattenfall AB Vattenkraft’s to perform process 
improvements 

 
By examining Vattenfall AB Vattenkraft’s current and future situation in process management and 
process improvement, a set of recommendations has been formulated regarding how to improve this 
work. This study has showed that Vattenfall AB Vattenkraft’s current process flow charts and process 
descriptions do not clearly portray a logical flow of activities because processes have been described 
after functions, or units. The consequence of this is a lack of a logical and holistic view of the 
organization. It has further more been shown that process improvements are often based on 
experience rather than based on facts and the use of methods and tools. This suggests a lack of a 
systematic approach when it comes to process improvements. The systematic method for process 
improvements that has been developed in this study was applied on the process called 
“Avbrottsplanering” and illustrates the benefits of such an approach. 
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1 Inledning 
Här beskrivs bakgrunden till detta examensarbete följt av en problemdiskussion, samt syfte och 
avgränsningar. 
 

1.1 Bakgrund 

Företag och organisationer är idag konstant utsatta för förändringar från omvärlden. Det kan 
exempelvis röra sig om nya tekniker, förändrade affärssituationer eller ökade krav på kvalitet från 
externa kunder. För att vara framgångsrik i en sådan miljö är det av stor vikt att ständigt försöka 
förbättra kvaliteten på de egna produkterna och tjänsterna, men även kvaliteten på de processer 
som verksamheten är uppbyggd av (Bergman och Klefsjö, 2007, s 44-46). Att bedriva en verksamhet 
med processerna som utgångspunkt är en viktig förutsättning för att ständigt förbättras och nå 
framgång, någonting som fler och fler organisationer på senare tid har insett (Bergman och Klefsjö 
2007, s 477). Framgång i att förstå processer och processledning leder enligt Melan (1992, s 21) till en 
gemensamt dokumenterad syn på hur en organisations input transformeras genom väl definierade 
arbetsflöden, till för kunden värdeskapande output. Melan menar även att processer ska utvärderas 
genom kontinuerlig och systematisk mätning, vilket skapar möjlighet för att ständigt förbättra 
processerna.  
 
Under årens lopp har det tillkommit ett flertal definitioner och beskrivningar av begreppen process, 
processorientering och processledning. Det förekommer även att begreppen används utan att 
preciseras, vilket enligt Bergman och Klefsjö (2007, s 475) lett till förvirring gällande dessa begrepp 
för ledningen och berörd personal. 
 
En beskrivning av vad som karaktäriserar en process har tagits fram av Bergman och Klefsjö (2007, s 
471), där de menar att: 
 
”En process har en början och ett slut, den har en kund och en leverantör, den består av ett nätverk 
av ingående aktiviteter, den producerar ett värdeskapande resultat och den upprepas gång efter 
gång.” 
 
Processorientering kan enligt Larsson och Ljungberg (2001, s 88) definieras som: 
 
”Processorientering är den ansats som syftar till att förändra den, av det funktionsorienterade 
paradigmet präglade synen på organisationsform, system och strukturer såväl som attityder, 
värderingar och organisationskultur och sätta dessa faktorer i ett ”processkontext”.” 
  
Enligt Egnell (1994, s 6) kan processledning definieras som: 
 
”En systematisk metod för att organisera, leda och ständigt förbättra en organisations processer”  
 
Ständiga förbättringar är en central och viktig del i arbetet med processer, som enligt Stoltz (1996) 
måste ske systematiskt. Risken finns annars att eventuella förbättringar behandlar symtom på 
problem och inte bakomliggande orsaker, samt att lärdomar riskerar att gås miste om. 
 
En undersökning av effekterna vid implementering av ett processorienterat arbetssätt bland svenska 
företag genomfördes av Forsberg, Nilsson och Antoni (1999). De aspekter som fokuserades på i 
undersökningen var kundfokus, gemensamt synsätt, samarbete, kostnader, ledtider, lärande, 
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helhetssyn och standardisering. Resultatet av undersökningen var att processorienteringen 
upplevdes ge positiva effekter på samtliga undersökta aspekter. 
 
Oförmåga att förmedla innebörden av begrepp rörande processer till medarbetarna i en organisation 
är enligt Egnell (1999) en anledning till att processorienteringar misslyckas. Detta stöds också av 
Balzarova, Bamber, McCambridge och Sharp (2004) som menar att en viktig del i övergången från 
funktionsbaserat till ett processorienterat arbetssätt är förmågan att få personalen att acceptera 
förändringen. Egnell (1999) hävdar att risken finns att det görs processbeskrivningar som bara är nya 
namn på redan existerande funktioner, där processorienteringen bara finns på papper, men inte i 
verkligheten. 
 

1.2 Problemdiskussion 

I början på 2000-talet genomförde Vattenfall AB Vattenkraft (fortsättningsvis Vattenkraften) ett 
projekt med syfte att införa ett processorienterat arbetssätt. Vattenkraften hade som mål att ett 
processorienterat arbetssätt skulle resultera i enhetligt dokumenterade arbetsflöden vilket skulle 
skapa en enad syn över processerna och vad som skulle levereras. Arbetssättet skulle även ge stöd 
för ett strukturerat förbättringsarbete samt utveckla samverkan mellan verksamhetens enheter. 
 
Det framträdde dock svårigheter med att få det processorienterade arbetssättet förankrat i 
organisationen. Det var bland annat svårt att förmedla och skapa förståelse för syftet och fördelarna 
med det nya arbetssättet. Införandet av ett processorienterat arbetssätt resulterade också i ett 
omfattande arbete med att ta fram processkartor och -beskrivningar, som inte kom till någon effektiv 
användning i arbetet med processer och förbättringar av dessa.  
 
Inom Vattenkraften finns det idag två kärnprocesser; Driftprocessen och Anläggningsprocessen. 
Anläggningsprocessen syftar till att förvalta och optimera de olika anläggningar som Vattenkraften 
äger, medan Driftprocessen ansvarar över planeringen och driften av anläggningarna. 
 
En viktig uppgift inom Driftprocessen är att organisera för lång- och korttidsplanerade avbrott av den 
normala produktionen, bland annat för utförande av förebyggande eller avhjälpande underhåll. 
Dessa avbrott hanteras i delprocessen Avbrottsplaneringsprocessen. Det är viktigt att dessa avbrott 
inte orsakar kostsamma produktionsstörningar, såsom förseningar och produktionsbortfall1. Det 
finns i dagsläget ett antal orsaker till att störningar kan uppstå, exempelvis bristande kommunikation 
mellan inblandade intressenter såväl inom som utanför delprocessen, samt otillräcklig tid för att 
planera och hantera avbrott. För att förebygga störningar och förbättra processerna har det inom 
Vattenkraften bildats processförbättringsgrupper, men grupperna saknar idag systematiska metoder 
för att arbeta med processförbättringar. 

                                                             
1
 Produktionsbortfall uppstår då vatten måste släppas igenom för att förhindra för stora vattenmassor och kan 

därför inte användas till energiproduktion i vattenkraftverket. 
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1.3 Syfte  

Syftet med examensarbetet är att undersöka Vattenkraftens processorienterade arbete för att ge 
rekommendationer på hur det kan utvecklas. Examensarbetet syftar även till att undersöka och ge 
rekommendationer på hur Vattenkraftens processförbättringsarbete kan utvecklas. Slutligen ska 
examensarbetet visa på ett tillvägagångssätt för processförbättringar och utföra ett 
processförbättringsarbete baserat på tillvägagångssättet. Syftet ska uppnås genom att besvara 
följande frågeställningar: 
 

1. Hur bedrivs processorienterat arbete inom Vattenfall AB Vattenkraft? 

2. Hur vill Vattenfall AB Vattenkraft bedriva processorienterat arbete? 

3. Hur kan processorienterat arbete inom Vattenfall AB Vattenkraft utvecklas? 

4. Hur bedrivs processförbättringsarbete inom Vattenfall AB Vattenkraft? 

5. Hur vill Vattenfall AB Vattenkraft bedriva processförbättringsarbete? 

6. Hur kan processförbättringsarbetet inom Vattenfall AB Vattenkraft utvecklas? 

 

1.4 Avgränsningar 

I samråd med uppdragsgivaren avgränsades frågeställningarna till att undersöka Drift- och 
Anläggningsprocessen inom Vattenkraften. Den praktiska processförbättringen avgränsades av 
uppdragsgivaren till Avbrottsplaneringsprocessen som är en delprocess inom produktionsprocessen. 
Vidare kommer examensarbetet inte implementera framtagna rekommendationer. 
 
 



 
 

 4 

1.5 Disposition 

Nedan presenteras examensarbetes disposition tillsammans med en kort förklaring av respektive 
kapitel. 
 
 
Kapitel 2 Företagspresentation: I detta kapitel presenteras koncernen Vattenfall AB, 

affärsgruppen Vattenfall Norden och dess organisation samt underenheten 
Vattenkraft.  

   
Kapitel 3 Metod: I detta kapitel presenteras studiens tillvägagångssätt. Kapitlet inleds med 

olika aspekter av forskningsmetodik och smalnas av till att presentera 
datainsamlingsmetoder. Därefter presenteras analysmetoder och kapitlet avslutas 
med en diskussion om studiens validitet och reliabilitet. 

 
Kapitel 4 Teoretisk referensram: I detta kapitel presenteras relevant teori för studien. 

Inledningsvis ges en övergripande beskrivning av kvalitetsledning- och utveckling. 
Därefter presenteras mer ingående aspekter runt processorientering och 
processförbättring. Avslutningsvis presenteras en teoretisk modell som använts i 
analysen i denna studie. 

 
Kapitel 5 Processorienterat arbete inom Vattenkraften: I detta kapitel presenteras insamlad 

data och information. Kapitlet inleds med en beskrivning av Vattenkraftens 
nuvarande processtruktur följt av en sammanställning av de intervjuer som 
genomförts. Avslutningsvis presenteras en processkartläggning av 
Avbrottsprocessen. 

 
Kapitel 6 Analys av Vattenkraftens processorienterade arbete: I detta kapitel analyseras den 

insamlade information med hjälp av den teoretiska modellen. Här presenteras en 
analys över de aspekter som är relaterade till processorientering. 

 
Kapitel 7 Rekommendationer: I detta kapitel presenteras resultat av analysen, samt 

rekommendationer.  
 
Kapitel 8 Förbättring av Avbrottsplaneringsprocessen: I detta kapitel presenteras det 

förbättringsarbete som genomförts i Avbrottsplaneringsprocessen. Först presenteras 
processens syfte och mål följt av en processkartläggning. Därefter presenteras en 
analys av processens ändamålsenlighet för att identifiera förbättringsmöjligheter, 
följt av en orsak-verkan-analys för att identifiera bakomliggande orsaker. 
Avslutningsvis presenteras förslag på förbättringsåtgärder. 

 
Kapitel 9 Slutsats och diskussion: I detta kapitel diskuteras studiens resultat, samt diskussion 

om studiens validitet och reliabilitet tillsammans med förslag på fortsatta studier 
inom området. 
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2 Företagspresentation 
I detta kapitel presenteras Vattenfall AB, affärsgruppen Vattenfall Norden samt dess underenhet 
Vattenkraft.  
 

2.1 Vattenfallkoncernen 

Vattenfall AB är Europas femte största elproducent och den största värmeproducenten. Vattenfall AB 
har cirka 42000 anställda och är helägt av svenska staten. Vattenfall AB bedriver sin verksamhet i ett 
flertal länder, förutom i de nordiska länderna även Tyskland, Polen, Nederländerna, Belgien och 
Storbritannien. Vattenfall AB hade år 2009 cirka 7.4 miljoner kunder och en omsättning på 205 
miljarder SEK. Vattenfall AB har tre huvuduppgifter. 
 

 Elproduktion - Hanterar hela kedjan från att producera elen till att leverera och sälja den till 
slutkund 

 Värmeproduktion - producering, distribuering och försäljning av värme 

 Konsult- och entreprenadverksamhet inom energisektorn 

 

2.2 Vattenfall i Norden 

Vattenfall AB Norden är nordens ledande energibolag och producerar omkring 20 procent av elen 
som konsumeras i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vattenfall AB har omkring 9500 anställda i 
den nordiska verksamheten.  Kärnkraft och vattenkraft är huvudsakliga kraftslagen för att producera 
el, men Vattenfall producerar även el via vindkraft, biobränslen, avfall och fossila bränslen.  
 
Vattenfall står för ungefär 50 procent av Sveriges elproduktion, men bedriver även en omfattande 
värmeproduktion. Vattenfall har cirka 900 000 kunder i Sverige och är därmed Sveriges största 
nätoperatör. 
 
I Vattenfalls organisation finns förutom de producerande enheterna även en mängd viktiga  
stödenheter vilket illustreras i Figur 2.1.1. 
 



 
 

 6 

 

Figur 2.2.1 Organisationsschema över Vattenfall Norden. 

 

2.3 Vattenfall AB Vattenkraft 

Vattenfall AB Vattenkraft äger och driver 112 stycken vattenkraftverk i norden varav 92 stycken finns 
i Sverige och resterande i Finland. Av dessa 92 vattenkraftverk är 53 storskaliga och cirka 40 stycken 
småskaliga. Under ett normalår produceras cirka 33 TWh i norden, vilket motsvarar nästan hälften av 
den totala elproduktionen vid Vattenfall AB Vattenkraft. 

2.3.1 Organisation 

Vattenkraften består av tre stycken huvudenheter: 

 Anläggning – Denna enhet har hand om Vattenkraftens anläggningar gällande 
underhållsplanering, dammsäkerhet, tillståndsfrågor samt investeringar. 

 Produktion – Här styrs driften av Vattenkrafts anläggningar. Detta gäller dels den operativa 
driften men även planeringen av hur styrningen ska ske effektivast. 

 Teknik och projekt – Ansvaret och genomförandet av beslutade investeringsprogram sköts 
av denna enhet. Här ligger även ansvaret för kompetensen inom kraftstationsteknik och 
inköp samt koordineringen av forsknings- och utvecklingsarbetet. 

2.3.2 Elproduktionen  

Vattenkraften utnyttjar vattnets fallhöjd i älvarna, det vill säga dess lägesenergi, för att skapa 
elektricitet, se Figur 2.3.1. För att öka vattnets fallhöjd skapas dammar som magasinerar vattnet, 
dessa är även användbara för att anpassa elproduktionen efter säsong och användning. Då vattnet 
strömmar från en högre till en lägre nivå passerar det en turbin i vattenkraftverket som börjar rotera. 
Turbinens roterande axel driver i sin tur en generator där elektriciteten skapas. För att spänningen 
ska vara den rätta för det gällande elnätet används slutligen en transformator för att anpassa 
spänningens nivå.  
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Figur 2.3.1 Vattenkraftens elproduktion (Vattenfall). 
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3 Metod 
I detta kapitel presenteras studiens tillvägagångssätt. Kapitlet börjar övergripande med 
forskningsstrategi och smalnas av till att presentera datainsamlingsmetoder. Därefter presenteras 
det valda tillvägagångssättet och analysmetoden. Kapitlet avslutas med en diskussion om studiens 
validitet och reliabilitet. 
 
Kapitlets struktur är enligt nedan. 

 3.1 Forskningsstrategi 

 3.2 Datainsamlingsmetod 

 3.3 Analysmetod 

 3.4 Validitet och Reliabilitet  

 

3.1 Forskningsstrategi 

För att studien ska bidra med adekvat information är det viktigt att utforma en forskningsmetodik 
utifrån studiens syfte och strategi för att uppnå målen med forskningen. 

3.1.1 Forskningsdesign 

Enligt Andersson och Borgbrant (1998, s 22) är det viktigt att tydliggöra studiens utformning. I 
forskningsdesignen preciseras ingående arbetsmoment, val av datainsamling samt andra faktorer 
som kan inverka på studien. Andersson och Borgbrant menar vidare att det är studiens syfte och 
forskningsfrågor som avgör vilken typ av forskningsdesign studien bör anta. De nämner fyra olika 
typer av forskning: 

 Förändringsinriktad forskning 

 Utvärderande forskning 

 Teori- och modellutvecklande forskning 

 Utprövande forskning 
 
I Tabell 3.1.1 presenteras varje typ av forskningsdesign i relation till olika moment i 
forskningsprocessen. 
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   Tabell 3.1.1 Forskningstyp och forskningsprocessens utformning (Andersson och Borgbrant, 1998). 

 Moment i forskningsprocessen 

Forskningstyp Forskningsfrågan Metodval Metoder för 
datainsamling 

Analys och 
tolkning 

Resultat Presentations-
form 

Förändring Åtgärder               
Vad ska förändras 
och hur ska detta 
ske 

Intressent-
medverkan               
Fallstudier inom 
organisation och 
arbetsplatser 

Dialog                      
Öppna och 
bundna frågor 

Återföring 
Fördjupad 
data-
insamling 

Ökad kunskap om 
förändringsprocesser, 
generellt och i det 
specifika fallet 

Arbetsmaterial 
Seminarier 

Utvärdering Kartläggning     
Vad karaktäriserar 
studieobjektet 

Utredningar                      
Undersökningar 

Enkät och 
intervju 
Kvantitativ 
och kvalitativ 
data 

Beskrivningar 
av delar och 
helheter 
Orsaks-
samband 

Ökad kunskap om det 
studerade fenomenet, 
i relation till uttalade 
mål och avsikter 

Interna och 
externa 
rapporter 

Teori- och 
Modellutveck-
ling 

Kunskapsbildning          
Utveckling av nya 
teorier och 
modeller 

Expert och 
specialiststudier 

Källstudier             
Litteratur 

Noggrannhet   
Användnings-
område 

Systematisk 
dokumentation av 
utarbetade begrepp, 
teorier och modeller 

Artiklar och 
modeller 
presenterade i 
artiklar 

Utprövning Hypotesbildning                    
Vad karaktäriserar 
en specifik 
funktion 

Labratorie-
undersökningar 

Mätningar 
Simuleringar 

Empiri    
Hypotes-
prövning 

Fakta om ett objekt 
och dess egenskaper, 
med undersökta 
variablers värde och 
storhet 

Vetenskapliga 
artiklar 

 
Utifrån frågeställning 1-2 och 4-5 antar studien en utvärderande forskningskaraktär. Vidare används 
datainsamlingsmetoder från forskningstypen teori- och modellutveckling i form av litteratur- och 
källstudier. Enligt Andersson och Borgbrant (1998, s 14) kan utvärderande forskning initiera en 
förändringsinriktad forskning vilket sker i frågeställning 3 och 6 som syftar till att besvara hur 
Vattenkraftens processorienterade arbete kan utvecklas. 

3.1.2 Vetenskaplig ansats 

Enligt metodteorin finns det huvudsakligen två vetenskapliga ansatser, deduktiv eller induktiv. Enligt 
Gummesson (2000, s 63) är det huvudsakligen utgångsläget vid starten av forskningen som separerar 
induktiv och deduktiv forskning. En deduktiv ansats utgår från existerande teori och forskning för att 
skapa en hypotes, som sedan testas med hjälp av undersökningsmetoden (Saunders, Lewis & 
Thornhill, 2007, s 117). Induktiv forskning har sin grund i empirisk data, modeller och koncept och 
resulterar i nya teorier (Gummesson, 2000, s 63). Gummesson menar vidare att all forskning förr eller 
senare antar en iteration mellan induktion och deduktion, vilket benämns abduktiv forskning.     
 
Studien utgår från befintlig teori och forskning om vad som karaktäriserar ett processorienterat 
arbetssätt. Teorier ligger till grund för val av datainsamlingsmetod och analysmetod vilket diskuteras 
vidare i avsnitt 3.2. Inledningsvis antas därför en deduktiv ansats.  Eftersom empiristudien för det 
praktiska processförbättringsarbetet påverkar analysmetoden finns det induktiva inslag i studien, 
vilket medför att studien antar en abduktiv vetenskaplig ansats. 
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3.1.3 Undersökningsmetod 

Yin (2003, s 5) menar att valet av undersökningsmetod beror på tre kriterier. Genom att utifrån syftet 
med studien besvara dessa kan en lämplig undersökningsmetod väljas. Nedan presenteras en 
sammanställning av kriterierna och lämpliga undersökningsmetoder, se Tabell 3.1.2. 
 
          Tabell 3.1.2 Val av undersökningsmetod beroende på tre kriterier (Yin 2003, s 5). 
Strategi Typ av frågeställning Krävs kontroll över 

påverkbara händelser? 
Fokus på nuläget? 

Experimentell Studie Hur, Varför? Ja Ja 

Enkätundersökning 
Vilka, Vad, Var, Hur många, 

hur mycket? 
Nej Ja 

Analys av arkiverade källor 
Vilka, Vad, Var, Hur många, 

hur mycket? 
Nej Ja/Nej 

Historisk studie Hur, Varför? Nej Nej 

Fallstudie Hur, Varför? Nej Ja 

 
Yin (2003, s 6) menar vidare att det inte finns några strikta gränser mellan metoderna, utan att 
kriterierna istället ska användas för att undvika att en direkt ofördelaktig metod används. 
 
I denna studie är frågeställningarna (se kapitel 1.3) av ”hur, varför?” karaktär. Syftet med studien har 
en undersökande natur och är därför inte i behov att kontrollera faktorer som kan påverka studiens 
utfall. Även om problemdiskussionen beror på tidigare beslut inom Vattenkraften, fokuserar studien 
på hur verksamheten ser ut i nuläget. Enligt detta resonemang väljs fallstudie som 
undersökningsmetod. 
 
Enligt Ejvargård (2003, s 33) används fallstudier för att undersöka en liten del av ett stort förlopp, där 
undersökningen får representera verkligheten. Fördelen med en fallstudie är att hela förloppet inte 
behöver beskrivas, utan att på ett begränsat utrymme kan läsaren få förståelse för fenomenet. 
Ejvargård menar vidare att en fallstudie inte fullt ut kan representera verkligheten, därför måste 
försiktighet vidtas när slutsatser dras. Slutsatserna kan ses som enskilda indicier och kan 
generaliseras först när andra studier pekar åt samma håll. 

3.1.4 Kvalitativ och kvantitativ datainsamling 

Kvantitativ data har enligt Saunders et al (2007, s 145) fokus på numeriska mätvärden. En annan 
benämning för kvantitativ data är ”hård” data vilket innebär att den är kvantifierbar. Ett exempel på 
kvantitativ data är en enkätstudie där ålder, längd och vikt analyseras med hjälp av grafer och 
statistik. 
 
En annan typ av data är kvalitativ data, till det vill säga icke numerisk data. Kvalitativ data är ”mjuk” 
information såsom innebörden av tankar, åsikter och beteenden hos människor. Vanligaste 
datainsamlingsmetoden för kvalitativ data är intervjuer (Saunders et al, 2007, s 472).  
 
För att uppnå studiens syfte krävs en djup förståelse för att kunna kartlägga hur Vattenkraften 
arbetar processorienterat, samt hur arbetet kan utvecklas. Även det praktiska förbättringsarbetet 
kräver en djupare förståelse för orsakssamband inom Avbrottsplaneringsprocessen, men även för att 
utreda bakomliggande orsaker till problem.  För att tillge studien de djup och förståelse som krävs för 
att uppnå syftet antas främst en kvalitativ datainsamlingsmetod. 
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3.2 Datainsamlingsmetod 

Enligt Arbnor och Bjerke (1994, s 241) finns två typer av data, den ena är primärdata och den andra 
är sekundärdata. Primärdata är information och data som samlats in för den aktuella studien. 
Primärdata kan huvudsakligen samlas in på tre sätt; direkt observation, intervju och via experiment. 
 
Sekundärdata är information som tidigare insamlats för ett annat syfte. Detta kan exempelvis vara 
tidigare experiment och arkivmaterial. Arbnor och Bjerke (1994, s 241) varnar dock för att 
jämförbarheten och tillförlitligheten måste ifrågasättas vid användandet av sekundärdata.  
 
Enligt resonemanget om forskningstyp, används i denna studie både primär- och sekundärdata. 
Sekundärdata i form av tillgängligt arkivmaterial kompletteras med primärdata i form av intervjuer 
för att skapa en djup förståelse för hur Vattenkraften arbetar processorienterat samt hur de vill 
arbeta. Tillgängligt arkivmaterial används som stöd vid framställandet av intervjufrågor till 
frågeguiden.  

3.2.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie har genomförts som legat till grund för den teoretiska referensram, som i sin tur 
använts för att analysera det empiriska materialet. Litteraturstudien behandlar ämnet processer, 
processorientering och processledning.  
 
Det tryckta materialet inhämtas från Luleå tekniska universitets bibliotek via sökmotorn Lucia. För att 
söka efter vetenskapliga artiklar används främst databaserna Emerald och Ebsco. De sökord som 
används är; process management, process, process analysis, process improvement och PDCA. 
Eftersom det finns en omfattande mängd tillgänglig teori runt dessa begrepp resulterar sökorden i en 
stor mängd träffar. Därför används sökorden i kombination med orden case study, problems, 
implementation och analysis för att erhålla fler relevanta träffar inom området.  
 
Även sökmotorn Google har används vilket resulterade i väldigt många träffar. Sökresultaten via 
Google ifrågasätts och därför har stor försiktighet vidtagits och informationen har säkerställts med 
fler än en källa. 

3.2.2 Intervjuer 

Enligt Saunders et al (2007, s 312) finns det tre typer av intervjuer: 

 Strukturerade intervjuer 

 Semistrukturerade intervjuer 

 Ostrukturerade, fördjupande intervjuer 
 
Strukturerade intervjuer utgår från ett förbestämt frågeformulär med standardiserade frågor. 
Frågorna är ofta numrerade kryssfrågor som kan läsas in maskinellt. Intervjuaren bör försöka påverka 
respondenten i så liten utsträckning som möjligt genom att läsa upp frågorna i samma ordning vid 
varje intervju. Strukturerade intervjuer används då många ska intervjuas och lämpar sig därför som 
metod då kvantitativ data ska insamlas.    
 
Semistrukturerade intervjuer utgår från förbestämda frågor. Under intervjun kan ytterligare frågor 
ställas för att erhålla en djupare förståelse inom ett specifikt ämne. Därför används 
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semistrukturerade intervjuer för att samla in kvalitativ data, då frågorna kan varieras beroende på 
vem som intervjuas. Intervjuaren samlar in informationen via anteckningar eller genom att spela in 
intervjun.  
 
Ostrukturerade intervjuer använder inte förutbestämda frågor. Det är respondenten som styr vilka 
aspekter inom ett visst ämne som ska diskuteras genom att fritt uttrycka händelser, reaktioner och 
åsikter inom ämnet. En nackdel med ostrukturerade intervjuer är att vissa aspekter kan glömmas 
bort då det inte finns några frågor att utgå ifrån (Saunders et al, 2007, s 312). 
 
I denna studie används semistrukturerade intervjuer. Detta säkerställer att inga frågor utelämnas 
men samtidigt som det ger möjlighet till att ställa följdfrågor. På så sätt kan en djupare förståelse för 
området erhållas vilket överensstämmer med vald datainsamlingsmetod. 

3.2.3 Arkivmaterial 

I denna studie används arkivmaterial i form av processdokument, mötesprotokoll, styrande 
dokument och företagsinformation som finns tillgängligt på Vattenkraftens intranät.  
 
Dokumenten som studeras är från år 2001 till och med 2009, vilket medför att dess aktualitet 
undersöks. Vid intervjutillfällena ifrågasätts arkivmaterialet och eventuella skillnader mellan 
beskrivet och befintligt arbetssätt diskuteras med respondenten.  
 

3.3 Analysmetod 

Studiens frågeställningar medför ett behov av att undersöka Vattenkraftens nuläge, men även det 
önskade läget. En lämplig metod för att undersöka och analysera detta är en gapanalys. 

3.3.1 Gapanalys 

I detta avsnitt beskrivs vald analysmetod för att besvara studiens frågeställningar (se kapitel 1.3).  
 
Gapanalys är ett verktyg som hjälper företag att identifiera och åtgärda gapet mellan en befintlig och 
en önskad situation (IÖC, 2008). Gapanalysen utgår huvudsakligen från två frågeställningar; ”Var 
befinner vi oss nu?” och ”Var vill vi befinna oss?” (Revelle, 2004 s 68). Genom att jämföra utfallet av 
respektive frågeställning kan skillnader eller gap identifieras.  
 
För att identifiera ett gap kan tre metoder användas där samtliga metoder utgår från nuläget, det vill 
säga ”Var befinner vi oss nu?”.  Det som skiljer metoderna åt är hur frågan ”Var vill vi befinna oss?” 
besvaras (Gnatthead, 2009). Gap som kan identifieras är:  
 

 Gapet mellan nuläget och företagets vision 

 Gapet mellan nuläget och en teoretisk vision 

 Gapet mellan nuläget och ett utomstående företag, med hjälp av benchmarking  
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Tillvägagångssättet vid en gapanalys bygger på sex steg: (IÖC, 2008). 

1. Definiera området för analysen 

2. Beskriv den befintliga situationen. Komplettera gärna med mätningar 

3. Beskriv den önskade situationen. Ställ gärna upp mätbara mål 

4. Analysera på vilket sätt den önskade situationen skiljer sig från den befintliga 

5. Besluta om åtgärder för att sluta gapet 

6. Följ upp och genomför vid behov korrigerande åtgärder 
 
I denna studie avser analysen att identifiera gap mellan Vattenkraftens nuläge och önskade läge. För 
att täcka in eventuella områden som Vattenkraften i dagsläget inte är medveten om avser analysen 
även att identifiera gap mellan företagets önskade läge och en teoretisk vision.  
 
Informationsinsamlingen startar med en litteraturstudie i syfte att definiera och kartlägga begrepp 
och aspekter relaterat till ett processorienterat arbetssätt. Litteraturstudien används för att definiera 
områden för gapanalysen vilket formuleras till intervjufrågor i frågeguiden. 
 
För att beskriva nuläget och önskat läge används tillgängligt arkivmaterial i form av 
processdokumentation, processkartor och företagsinformation som kompletteras med intervjuer. 
Respondenterna som väljs för att beskriva nuläget är personer som innehar viktiga roller i 
processarbetet; processägare, delprocessägare och processförbättringsledare inom Drift- och 
Anläggningsprocessen. Respondenterna som väljs för att beskriva önskat läge är personer som har en 
styrande roll i arbetet med processer inom Vattenkraften; verksamhetsutvecklare och processägare. 
Gap som identifieras kommer analyseras med hjälp av den teoretiska referensramen där 
rekommendationer lämnas i form av åtgärder för att sluta gapen. Figur 3.3.1 illustrerar gapanalysen 
kopplat till datainsamlingsmetod och studiens frågeställningar (FS). 
 

 

Figur 3.3.1 Illustration över utförandet av gapanalysen. 
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3.3.2 Processförbättringsarbete i Avbrottsplaneringsprocessen 

För att praktiskt genomföra ett förbättringsarbete inom Avbrottsplaneringsprocessen utförs först en 
litteraturstudie inom områden relaterade till processförbättringsarbete, metoder och analysverktyg. 
Litteraturstudien sammanställs till en teoretisk modell för arbete med processförbättringar. 
Modellen ligger till grund för fortsatt datainsamling och analysmetod i det praktiska 
förbättringsarbetet. En schematisk bild över tillvägagångssättet illustreras i Figur 3.3.2. 
 

Litteraturstide om 

processförbättringsarbete, 

analysmetoder- och 

verktyg

Modell för 

processförbättringsarbete

Resultat och 

rekommendationer

Datainsamling och analys 

enligt modellen

 
Figur 3.3.2 Schematisk bild över tillvägagångssätt för processförbättringsarbete inom 
Avbrottsplaneringsprocessen. 

 

3.4 Validet och reliabilitet 

Enligt Yin (2003, s 39) är det viktigt att utvärdera kvaliteten på vald forskningsstrategi vid en empirisk 
studie. Detta görs genom studiens validitet och reliabilitet. 

3.4.1 Validitet 

Enligt Arbnor och Bjerke (1994, s 249) används validitet för att bedöma resultatets giltighet. Validitet 
används som ett mått för att undersöka om det som mättes verkligen var det som avsågs mätas. 
Saunders et al (2007, s 614) menar att validitet även visar på om resultatet av studien verkligen är 
vad det utgår att vara. 
 
Enligt Yin (2003, s 35) finns det tre sätt som lämpar sig för att utvärdera validiteten vid en fallstudie. 

 Begreppsvaliditet 

 Intern validitet  

 Extern validitet 
 

Begreppsvaliditet 
Yin (2003, s 35) menar att begreppsvaliditet mäter huruvida författaren till en fallstudie har valt 
korrekta mått för de begrepp som studerats. Yin menar vidare att det finns tre sätt att stärka 
begreppsvaliditeten. Ett sätt är att under datainsamlingen använda flera insamlingsmetoder såsom 
primär och sekundärdata. Ett annat sätt att stärka begreppsvaliditeten är att skapa en beviskedja för 
att tydliggöra tillvägagångssättet vid datainsamlingen. Det tredje sättet är att låta personer 
involverade i studien kontinuerligt studera utkast av rapporten. 
 
I denna studie stärks begreppsvaliditeten genom att vid datainsamlingen använda både primära 
källor såsom intervjuer men även sekundära källor i form av tillgängligt arkivmaterial. Vidare kommer 
handledaren vid Vattenkraften kontinuerligt granskat rapporten för att säkerställa dess riktighet.  
 
Intern validitet 
Enligt Yin (2003, s 36) är intern validitet ett mått på två saker, det ena är huruvida fastställda kausala 
förhållanden är riktiga. Det andra är huruvida alla förklaringar till ett fenomen utvärderats så att 
slutsatserna är korrekta. Yin menar vidare att intern validitet endast är ett intressant mått om 
fallstudien syftar till att förklara och undersöka kausala förhållanden. 
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För att stärka den interna validiteten kommer datainsamlingen och analysen beskrivas i detalj. Detta 
för att tydliggöra vilka antaganden och slutsatser som görs.  
 
Extern validitet 
Yin (2003, s 37) säger att extern validitet utgör ett hinder för fallstudier. Detta då kritik riktas mot att 
ett fall inte utgör tillräcklig grund för generalisering. Yin menar vidare att kritikerna ofta jämför 
fallstudien med en enkätundersökning. Fallstudier syftar till att generalisera vissa resultat till en 
generell teori (Yin 2003, s 37). Denna teori får enligt Yin ett generaliserande värde då liknande 
resultat uppnåtts via ytterligare replikering inom ett annat område. 
 
I denna studie kommer ingen replikering av resultaten utföras då det inte finns tillräckligt med 
resurser eller tid. Även om studien avgränsas till Anläggning- och Driftprocessen är det möjligt att 
resultaten kan generaliseras till andra processer inom Vattenkraften. Detta gäller även för det 
praktiska förbättringsarbetet, där resultaten är utfallet av en enskild studie, kan 
förbättringsmetodiken troligen tillämpas på andra processer inom Vattenkraften. 

3.4.2 Reliabilitet 

Saunders et al (2007, s 608) definierar reliabilitet som ett mått på hur korrekta 
datainsamlingsmetoderna och analysen är. Om försöket upprepas ska samma resultat erhållas vid ett 
annat tillfälle om lika omständigheter råder.  
 
I denna studie säkras reliabiliteten genom att intervjua fler än en respondent. Om respondenterna 
har meningsskiljaktigheter kommer ytterligare information inhämtas för att säkerställa vad som är 
korrekt. Datainsamlingen dokumenteras noga och om respondenterna tillåter, kommer intervjun 
spelas in. Därefter sammanställs intervjun och granskas av respondenten för att klargöra eventuella 
felaktigheter.     
 
Om studien skulle upprepas är det inte sannolikt att samma resultat erhålls. Detta då 
omständigheterna och personerna som arbetar vid fallföretaget ständigt förändras med tiden. 
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4 Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras teorier relevanta för arbetets ämnesområde som ger stöd för fortsatt 
datainsamling, analys och besvarandet av studiens frågeställningar.  
 
Kapitlets struktur är enligt nedan: 

 4.1 TQM och ISO 9000 

 4.2   Processer 

 4.3   Processorientering 

 4.4   Processledning 

 4.5   Processledarroller 

 4.6   Processförbättringsarbete 

 4.7   Processförbättringsmodell 

 4.8   Erfarenheter av processorientering 

 4.9   Processorienteringsmodell 
 
I Tabell 4.1 illustreras vilka teoriområden som används för att analysera empirin och besvara 
frågeställningarna. De tre första frågeställningarna behandlar processorienterat arbete på en 
övergripande nivå medan de tre senare specifikt behandlar processförbättringsarbete. 
 

Tabell 4.1 Tabell över teoretiska områden som används för att besvara respektive frågeställning. 

 
 
 

FS 1 FS 2 
1 
 

FS 3 
 

FS 4 
 

FS 5 
 

FS 6 
 

Processer      -   -   - 

Processorientering     -   -   - 
 
Processledning      -   -   - 
 
Processledarroller     -   -   - 
 
Processförbättringsarbete - - -    

Erfarenheter av 
Processorientering     -   -   - 
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4.1 TQM och ISO 9000 

Bergman och Klefsjö (2007, s 37) hävdar att allt fler företag och organisationer ser kvalitetsfrågor 
som en integrerad del av verksamheten. Det utgör grunden för det som idag brukar benämnas TQM 
– ”Total Quality Management”, eller ”Offensiv kvalitetsutveckling” på svenska. Bergman och Klefsjö 
menar även att framgångsrik kvalitetsutveckling bygger på ett antal värderingar, eller hörnstenar. 
Dessa är: 

 Engagerat ledarskap 

 Sätt kunderna i centrum 

 Basera beslut på fakta 

 Arbeta med processer 

 Arbeta med ständiga förbättringar 

 Skapa förutsättningar för delaktighet 
 
Vidare menar Bergman och Klefsjö (2007, s 503) att värderingarna och arbetssätten inom offensiv 
kvalitetsutveckling återfinns i kvalitetssystemet ISO 9000:2000, där systemet har anpassats för att 
spegla värderingarna och arbetssätten. Det innebär bland annat att standardens krav på ett 
kvalitetsledningssystem utgår från ett processangreppssätt. Även Larsson och Ljungberg (2001, s 314) 
menar att processer, tillsammans med andra begrepp som kundfokus, resurser, ständiga 
förbättringar, målstyrning och mätning, är centrala delar i ISO-systemet. 
 

4.2 Processer 

Ordet process kan ha olika betydelser beroende på vilket område som avses, men inom 
kvalitetsområdet definierar Melan (1992, s 15) en process som: 
 
”En process kan definieras som en sammansatt grupp av interrelaterade aktiviteter som, genom en 
eller flera transformationer, genererar output med högre värde än dess input.” 
 
Melan framhäver även processers repeterbarhet samt möjligheten till kontinuerlig uppföljning av 
processens prestanda. En annan beskrivning av vad som karaktäriserar en process har tagits fram av 
Bergman och Klefsjö (2007, s 471): 
 
”En process har en början och ett slut, den har en kund och en leverantör, den består av ett nätverk 
av ingående aktiviteter, den producerar ett värdeskapande resultat och den upprepas gång efter 
gång.” 
 
I denna beskrivning tas även begreppen kund och leverantör med vilket medför en bredare processyn 
än Melans. Även begreppet nätverk används, vilket överensstämmer med Larsson och Ljungbers 
(2001, s 44) syn på processer. Larsson och Ljungberg menar att synen på processer har på senare tid 
förändrats från att ses som sekventiella flöden eller aktiviteter, som härstammar från industrialismen 
och tillverkningsindustrin, till att ses som ett nätverk av aktiviteter. 
 
Larsson och Ljungberg (2001, s 194) identifierar fem stycken nyckelkomponenter i en process. Dessa 
är objekt in, aktivitet, resurser, information och objekt ut; se Figur 4.2.1.  
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 Objekt in - Det som startar processen och kommer från närmast föregående aktivitet eller 
process. Objekt in kan vara fysiska objekt såväl som information.  

 Aktivitet - Den verksamhet som förädlar objekt in med hjälp av information och resurser.  

 Objekt ut - Resultatet av processens förädling. Kan vara fysiska objekt såväl som information. 

 Resurser - Nödvändiga för att aktiviteterna ska kunna genomföras. Exempel på resurser kan 
vara personal, utrustning eller programvara.  

 Information - Sådant som kan stödja såväl som styra processen. Produktionskapacitet och 
underhållsdata är exempel på sådan information. Notera att det är en skillnad på stöd- och 
styrningsinformation och information i form av objekt in, där det senare är det som startar 
processen. 

 

Figur 4.2.1 Figuren visar de komponenter som en process är uppbyggd av, där kund- och leverantörsgränssnitt 

är inkluderade. 

Larsson och Ljungberg (2001, s 46) menar att när en organisation definierar dess syn på processer ger 
detta en bild över vilket fokus processarbetet ska ha, vad som inkluderas i det men även vad som 
exkluderas.  

4.2.1 Olika sorters processer 

I organisationer finns det olika typer av processer. Ett sätt att kategorisera dessa är att se till vilket 
syfte de uppfyller. Bergman och Klefsjö (2007, s 472) delar in en verksamhets processer i tre 
kategorier, huvudprocesser, stödprocesser samt ledningsprocesser.  
 
Syftet med huvudprocesser är enligt Bergman och Klefsjö att uppfylla externa kunders behov och är 
således kritiska för verksamheten. Huvudprocesser brukar även benämnas kärnprocesser.  
Stödprocessernas syfte är att hjälpa huvudprocesserna i form av resurser och information. Slutligen 
är ledningsprocessernas syfte att styra och koordinera huvud- och stödprocesserna.  
 
Det går även att beskriva processer utifrån detaljdjupet. Larsson och Ljungberg (2001, s 193) menar 
att en process kan brytas ned till delprocesser som i sin tur kan brytas ned till aktiviteter. Precis som 
processen har en leverantör och en kund så har delprocesserna och aktiviteterna leverantörer och 
kunder, i form av de föregående respektive efterföljande delprocesserna eller aktiviteterna. Det kan 
finnas flera processnivåer och antalet nivåer mellan den högsta processnivån ned till aktiviteterna 
beror enligt Larsson och Ljungberg på verksamhetens storlek. 
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4.3 Processorientering 

För att beskriva ett processorienterat arbetssätt kan det vara lämpligt att jämföra det med det 
”traditionella” funktionsorienterade. Sandholm (2008, s 117) skriver att den funktionsorienterade 
verksamheten är organiserad hierarkiskt och vertikalt efter olika funktioner. Arbetet i verksamheten 
sker i horisontella (tvärfunktionella) processer där de olika funktionerna beslutar och ansvarar över 
sina respektive delar av processerna. Eftersom ansvaret i processerna är uppdelat hos funktionerna 
finns det enligt Sandholm en risk att helhetssynen uteblir och att suboptimering av de olika 
funktionerna sker, med konsekvensen att resultatet i slutändan riskerar att inte tillfredställa kunden. 

4.3.1 Den processorienterade organisationen 

I en processorienterad organisation är, enligt Larsson och Ljungberg (2001, s 89), processerna den 
naturliga utgångspunkten för verksamheten och inte funktionerna. Larsson och Ljungberg trycker på 
fem aspekter som är viktiga i den processorienterade organisationen, dessa är: 

 Synsättet 

 Utformningen 

 Ledningen 

 Bedrivandet 

 Utvecklingen 
 
Synsättet 
Larsson och Ljungberg menar att i den processorienterade organisationen ses verksamheten som ett 
system av värdeadderande processer, där fokus ligger på vad som utförs och hur det bidrar till 
helheten. Rentzhog (1998, s 26) menar att processynsättet kan beskrivas utifrån 
kund/leverantörsmodellen; se Figur 4.3.1 Modellen visar på vikten av att se de verkliga behov som 
processens kund har, hur dessa kan tillgodoses samt hur bra man lyckas med det. Samtidigt är den 
egna processen också en kund, till processens leverantör. Framgångsrikt processarbet kräver en bra 
samverkan med både kund och leverantör, detta gäller både för externa kund/leverantörs-
förhållandena som råder, men även för processens interna kund/leverantörs-förhållanden. På så sätt 
kan processens helhet ses som en rad kund/leverantörsförhållanden, med start och stop hos den 
externa leverantören respektive kunden.  

 

Figur 4.3.1 Kund/leverantörsmodell från Rentzhog (1998, s 26). Modellen visar på ett processynsätt där 
verksamheten ses som ett system av kund/leverantörsförhållanden. 
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Rentzhog (1998, s 38) menar även att konsekvenser av bristen på en gemensam syn är svårigheter att 
förankra ett processorienterat arbete i verksamheten 
 
Utformningen 
Larsson och Ljungberg (2001, s 89) menar att processerna är utgångspunkten för hur verksamheten 
leds och utvecklas, inte funktionerna. Funktionerna finns kvar, men där bedrivs istället kompetens- 
och resursutveckling. Bergman och Klefsjö (2007, s 476) menar att processarbete kan bedrivas utan 
att verksamheten organiseras efter dess processer. 
 
Ledningen 
Ledarskapet måste även det anpassas till processerna och inte bedrivas i enlighet med den 
traditionella hierarkiska och vertikala organisationen. Rentzhog (1998, s 43) menar att då ledningen 
bryter ned strategier och övergripande mål ska dessa fördelas efter processerna och inte efter 
funktionerna i organisationen. Larsson och Ljungberg (2001, s 89) säger att ledningens entusiasm och 
engagemang för det nya arbetssättet är en viktig del för att lyckas med förändringen till en 
processorienterad verksamhet.  
 
Bedrivandet 
Vidare menar Larsson och Ljungberg (ibid) att verksamheten bedrivs efter processerna i en 
processorienterad verksamhet, med ansvars-, befogenhets- och resursfördelningar därefter.  Arbetet 
utförs i tvärfunktionella team som kan se helheten av vad processerna producerar, från identifiering 
av kundbehov till tillfredställning av dessa.  
 
Utvecklingen 
Slutligen menar Larsson och Ljungberg att utvecklingen av verksamheten sker både kort- och 
långsiktigt. Detta genom att utveckla och förbättra inom och mellan processerna, men även mot 
organisationens övriga system och strukturer (Larsson och Ljungberg 2001, s 91). Vidare menar 
Larsson och Ljungberg att det finns två angreppssätt för processutveckling; ständiga förbättringar och 
radikala förbättringar. Rentzhog (1998, s 110) benämner dessa angreppssätt som processförbättring 
respektive process-redesign. Gemensamt för författarna är att ständiga processförbättringar anses 
utgå från den befintliga processen och förbättringar genomförs inom ramen för hur processen ser ut 
idag. Radikala förbättringar, eller process-redesign, innebär att processen förändras på en 
grundläggande nivå där ramen för processen förändras och inte ser likadan ut som innan. 

4.3.2 Fyra typer av processorganisationer 

Rentzhog (1998, s 57) menar att en verksamhets kärnprocesser kan definieras på olika nivåer 
beroende på typ av organisation. Rentzhog identifierar fyra organisationstyper: 

 Horisontell 

 Vertikal 

 Geografisk 

 Funktionell 
 
Horisontellt diversifierad organisation  
Organisation med enheter eller divisioner som bedrivs som egna företag och där kärnprocesser bör 
utvecklas separat för respektive del. 
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Vertikalt diversifierad organisation 
Organisation bestående av enheter med interna kund/leverantörsförhållanden och där 
kärnprocesser bör tas fram gemensamt för enheterna. 
 
Geografiskt diversifierad organisation 
Organisation uppdelad i geografiskt olika enheter med samma typ av verksamhet. Gemensamma 
kärnprocesser bör tas fram efter dialog med samtliga enheter, därefter bör processerna utvecklas 
och förbättras lokalt. Lokalt arbete är viktigt eftersom delaktighet och engagemang kan förloras om 
processledningen upplevs för centralt styrd. För att kunna tillämpa ”best-practice”-metodik bör 
processledare från de olika enheterna träffas med jämna mellanrum för att jämföra lösningar och 
uppnådda resultat i processerna. 
 
Funktionellt diversifierad organisation 
Organisation bestående av separata enheter med olika verksamhetsfunktioner såsom försäljning, 
utveckling, tillverkning med mera. Kärnprocesser bör definieras på en hög nivå i en sådan 
verksamhet. 
 

4.4 Processledning 

Rentzhog (1998, s 36) skriver att det under åren har framkommit ett flertal beskrivningar av vad 
processledning innebär. Gemensamt för samtliga är att de i stora drag beskriver hur en verksamhets 
processer kan ledas och förbättras. Således definierar Rentzhog processledning som: 
 
”Processledning innebär kontinuerlig ledning och förbättring av processer” 
 
Rentzhog (1998, s 37) menar även att det är viktigt att fokusera på verksamhetens kärnprocesser vid 
processledning och att det är sex stycken nyckelområden som måste hanteras för en lyckad 
processledning: 

 Skapa en gemensam vision för vad organisationen vill åstadkomma med processarbetet 

 Definiera organisationens kärnprocesser 

 Organisera för processledning 

 Skapa nödvändig förståelse för processerna 

 Analysera, förbättra och ”redesigna” processer 

 Få processynsättet att genomsyra hela organisationen 
 
Skapandet av en struktur, att organisera, för processledning är någonting som även Egnell (1994, s 
37) tar upp. Hans definition av processledning ser ut enligt följande: 
 
”En systematisk metod för att organisera, leda och ständigt förbättra en organisations processer” 
 
Där innefattas även organiseringen av verksamheten samt den systematik som finns i processledning. 
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Melan (1992, s 27) beskriver tillvägagångssättet för att införa och tillämpa processledning som tre 
faser: 

 Processinitiering 

 Processdefinition 

 Processkontroll 
 
Processinitiering 
I den första fasen, processinitiering, utses processägare med ett helhetsansvar för processen. 
Därefter ska processens gränssnitt definieras, det vill säga processen start och slut med objekt in 
respektive objekt ut. Detta gör det lättare att bestämma processägarens ansvarsområde samt 
möjliggör identifieringen av kritiska gränssnitt såväl inom processen som mot andra processer. 
 
Bergman och Klefsjö (2007, s 476) föreslår att det i denna första fas även ska ingå skapandet av en 
processförbättringsgrupp i samband med utseendet av processägare. 
 
Processdefinition 
Nästa fas, processdefinition, består enligt Melan (1993, s 45) av identifiering och kartläggning, 
vanligtvis flödesdiagram, av processens olika delmoment och aktiviteter. Detta medför inte bara en 
förståelse och beskrivning av processen moment, utan medför en bra bas för förbättringsmöjligheter. 
Kartläggningens detaljnivå varierar med syftet för kartläggningen. Kartläggningen bör vara tillräckligt 
djup för att se arbetsmoment och förbättringsmöjligheter men inte så detaljerad att det blir för 
mycket information och risk för förvirring. 
 
Processkontroll 
Den sista fasen, processkontroll, innefattar enligt Melan tre delar. Inledningsvis ska kontrollpunkter 
för mätningar etableras i processen. Därefter ska mätningar utföras i de olika kontrollpunkterna. 
Slutligen används dessa mätningar för att korrigera och förbättra processen. 
 
Notera att dessa tre faser och deras innehåll i grova drag stämmer överrens med de nyckelområden 
som Rentzhog (1998, s 37) identifierat. Undantaget är den första och sista punkten, som berör 
skapandet av gemensam vision för processarbete och att få processynsättet att genomsyra 
verksamheten. 

4.4.1 Processkartläggning 

Genom kartläggning av en verksamhets processer skapas enligt Larsson och Ljungberg (2001, 188-
190) förutsättningar för att kunna utveckla och förbättra verksamheten. Kartläggningen innebär i sig 
inte några förbättringar av processen, men det är en nödvändig början i utvecklingsarbetet eftersom 
processkartorna möjliggör: 

 En gemensam syn på hur verksamheten fungerar i sin helhet 

 Förståelse för vad som skapar värde för kunderna 

 Förståelse för vad processynsättet innebär för den egna organisationen 

 Utveckling av ett processorienterat mätsystem 

 Analys av processernas prestanda 

 Förbättringar av processerna 
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Larsson och Ljungberg (2001, s 208) menar att oavsett ambitionsnivå med processorienteringen är 
processkartläggning ett av de första steg som bör tas då en verksamhet ska processorienteras. 
 
Rentzhog (1998, s 62) poängterar vikten av att vid kartläggning är det viktigt att undvika funktionellt 
tänkande. Fokus ska ligga på det flöde av aktiviteter, sammanlänkade via objekt, som utförs för att 
uppfylla kundens behov och inte på var i verksamheten aktiviteterna utförs. Rentzhog (1998, s 117) 
menar även att om ett korrekt aktivitetsflöde blivit upprättat kan det vara intressant att visualisera 
vilka funktioner, eller ansvarsområden, som processen sträcker sig över. På så sätt kan överlämningar 
mellan funktioner och individer tydliggöras. 
 
Process- och aktivitetsnamn 
Larsson och Ljungberg (2001, s 202) menar att vid val av process- och aktivitetsnamn är det viktigt att 
välja namn som inte kan förknippas med funktioner. Namnet ska spegla hur värde skapas, vad 
processens syfte är. Själva uppbyggnaden av namnet får gärna vara av formen ”verb + substantiv”. 
Exempel på detta kan vara ”utveckla produkter” eller ”analysera mätdata”. Det ska således gå att 
sätta ”att” framför namnet. 

4.4.2 Processorienterad mätning 

Egnell (1999, s 22) menar att i en processorienterad organisation måste krav från kunden klargöras 
och mål för detta upprättas. För att avgöra huruvida kundens mål uppfylls måste mätning ske. Detta 
ger inte bara en indikation på hur organisationen presterar utan skickar även signaler till 
medarbetarna om vad som skapar värde i verksamheten och vad som fokuseras på i arbetet. Egnell 
menar vidare att det finns ett antal krav på mätningar och mål, dessa är: 

 De bör utgå från kundens behov 

 De bör finnas genomgående i hela verksamheten 

 De bör till största del vara kopplade till processerna 

 De bör sporra medarbetare till utveckling och förbättring 
 
Egnell menar även att mätning inte bara bör användas till att följa upp, utan ska även användas för 
att styra verksamheten. Det ska då skapas tydliga regler, rutiner och ansvar för hur styrningen ska ske 
baserat på mätningarnas utfall. 
 
Larsson och Ljungberg (2001, s 253) menar att om kundkraven till en process är kända, uppmätta och 
kontrollerade, kan det vara nödvändigt att identifiera, förstå och påverka de bakomliggande faktorer 
i ett tidigare skede av processen som i sin tur påverkar uppfyllandet kundkravet. Krav på sådana 
bakomliggande faktorer benämns indirekta krav och identifiering av sådana gör det möjligt att mäta 
mer proaktivt. Mätning blir då mer inriktad på styrning än på efterkontroll. 
 
Larsson och Ljungberg (2001, s 223) menar att utan mätningar i processerna blir det inte bara svårt 
att identifiera och förstå problem, utan även svårt att avgöra vilka problem som är mest lönsamma 
att angripa. 
 

4.5 Processledarroller 

Harrington (1991, s 45) beskriver en central ledarroll inom processorganisationen; processägaren. 
Larsson och Ljungberg (2001, s 128) samt Bergman och Klefsjö (2007, s 482) identifierar ytterligare 
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två ledarroller, resursägare och processledare.2 Beskrivningarna av rollerna är i stort sett likadana 
hos de olika författarna, men det förekommer vissa skillnader. 
 
Processägare 
Enligt Larsson och Ljungberg (2001, s 128) har processägaren ansvar för processens helhet och ska på 
en övergripande nivå koordinera processens aktiviteter. Eftersom processägaren ansvarar för hela 
processen är det även dennes ansvar att se till att suboptimering av processen inte sker. 
Processägaren ska även upprätta mål och fokus för processen samt styra utveckling av den. 
Harrington (1991, s 46) poängterar vikten av att processägaren måste ha tillräckliga befogenheter för 
att kunna utföra sitt arbete. Larsson och Ljungberg (2001, s 149) talar om processägarens tre nivåer 
av ansvar. Dessa är: 

 Strategiskt ansvar – ansvar för processens strategi, utveckling och ändamålsenlighet 

 Taktiskt ansvar – ansvar för processens stödjande system 

 Operativt ansvar – driva det operativa processutvecklingsarbetet 
 
Larsson och Ljungberg menar att, beroende på processens storlek, kan detta ansvar behöva 
delegeras ut till delprocessägare. Detta ska dock vara en processorienterad delegering, där ansvar för 
uppgifter ska löpa horisontellt genom hela processen och inte delas upp vertikalt; se Figur 4.5.1. En 
vertikal uppdelning skulle i princip innebära att det fortfarande är en funktionell uppdelning av 
ansvar.  
 

Delprocessägare

Delprocessägare

Delprocessägare

Delprocessägare Delprocessägare Delprocessägare

Process

Process

 

Figur 4.5.1 Nedbrytning av processägaransvar bör ske horisontellt, som i den övre figuren, och inte vertikalt 

som i den nedre figuren. 

Resursägare 
Bergman och Klefsjö (2007, s 484) menar att resursägaren är ansvarig för att förse processerna med 
den kompetens som efterfrågas och dimensionera bemanningen baserat på den efterfrågan. Vidare 

                                                             
2
 Larsson och Ljungberg (2001, s 128) har benämningarna resursägare och teamledare, medan Bergman och 

Klefsjö (2007, s 482) har benämningarna kompetensförsörjare respektive processledare. 
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är resursägaren ansvarig för medarbetarnas utveckling. Larsson och Ljungberg (2001, s 161) 
klassificerar rollens uppgifter utifrån tre nivåer; strategisk, taktisk och operativ. På den strategiska 
nivån hanteras nuvarande och framtida kompetens- och personalbehov. På den taktiska nivån ska 
resursägare anställa, utveckla och allokera personal till processerna. Enligt Larsson och Ljungberg ska 
slutligen resursägaren på den operativa nivån ha en coachande funktion och fungera som stöd åt 
anställda.  
 
Processledare 
Processledaren är enligt Larsson och Ljungberg (2001, s 163) den som leder processens medarbetare 
i det operativa arbetet. Detta med hjälp av den struktur och ledning som processägaren 
tillhandahåller samt de kompetenser som resursägaren bidrar med. Bergman och Klefsjö (2007, s 
483) menar även att processledaren är den som ska leda processförbättringsgruppen.  
 

4.6 Processförbättringsarbete 

Enligt Larsson och Ljungberg (2001, s 192) är det processers repeterbarhet som gör det meningsfullt 
att djupgående analysera processer eftersom även små förbättringar då kan generera stora resultat. 
 
Sandholm (2008, s 150) identifierar två övergripande områden där förbättringar av en verksamhets 
processer kan uppnås. Ett område berör kundernas behov och förväntningar medan det andra har 
med verksamhetens egna processer att göra. Rentzhog (1998, s 119) kallar dessa två områden 
processens ”ändamålsenlighet” respektive ”effektivitet”. Bergman och Klefsjö (2007, s 481) 
identifierar även ett tredje förbättringsområde och det är processernas anpassningsförmåga, det vill 
säga dess förmåga att anpassas till förändrade förutsättningar.  
 
Sandholm (2008, s 249) menar att vid förbättringsarbete är det viktigt att fokusera på kroniska 
problem och inte göra så kallade ”brandkårsutryckningar” vid tillfälliga problem. Det är vanligt att det 
fokuseras på tillfälliga problem eftersom dessa oftast är väl synliga och upplevs som påverkbara, 
medan de kroniska problemen ofta är ”dolda“ och svåra att förstå. Sandholm menar vidare att de 
förbättringar som ger det mest lönsamma utfallen som ska prioriteras. Oftast kan den så kallade 80-
20-regeln, eller paretoregeln, följas. Paretoregeln säger att det är ofta ett fåtal faktorer, 20 %, som 
ger upphov till 80 % av de kvalitetsproblem som en verksamhet har.  

4.6.1 Processanalys 

Rentzhog (1998, s 109) menar att målet med att analysera en process är att genomföra konkreta 
förbättringar. Processförbättring är en viktig förutsättning för framgångsrik processledning eftersom 
det skapar direkta och tydliga resultat, någonting som är en viktig drivkraft för övriga aktiviteter inom 
processledning som ger mer indirekta effekter. Melan (1992, s 112-113) menar att en process 
ändamålsenlighet först måste värderas och säkerställas innan dess effektivitet kan förbättras. Melan 
hävdar även att effektivitetsförbättringar av en process kan säkerställa, eller förbättra, dess 
ändamålsenlighet och vice versa men att det inte nödvändigtvis alltid är så. 
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Enligt Larsson och Ljungberg (2001, s 278) finns det, oavsett vilken processanalys som ska göras, 
viktiga underlag som bör finnas till hands innan analysen påbörjas. Dessa är: 

 Beskrivning av processens syfte, objekt in, objekt ut, effekter, kunder och leverantörer 

 Underlag för förståelse för den övergripande processmiljön 

 Identifierade och förstådda krav och förväntningar från kunder och andra intressenter 

 Detaljerad beskrivning av processens utseende och innehåll 

 Mätvärden för processens viktigaste egenskaper och prestationer 
 

Larsson och Ljungberg (2001, s 140) menar även att processanalys i hög utsträckning fokuserar på att 
identifiera vilka aktiviteter som skapar värde för kunden och vilka aktiviteter som inte gör det, för att 
sedan minimera de senare. Analysen bygger på att, med utgångspunkt i helheten, identifiera 
förbättringar i de enskilda aktiviteterna så att processen som helhet förbättras. 
 
Stoltz (1996) menar att det är viktigt att det finns en systematik i utförande av förbättringsarbete. Ett 
inom kvalitetsområdet välkänt systematiskt tillvägagångssätt är den så kallade förbättringscykeln, 
PDSA (Deming, 1993, s 134), som står för Plan – Do – Study – Act. Bergman och Klefsjö (2007, s 238) 
har gjort en svensk översättning av denna, Planera – Gör – Studera – Lär. 
 
I ”Planera”-fasen ska, enligt Bergman och Klefsjö, den väsentligaste orsaken till ett upplevt problem 
fastställas. När orsakerna har identifierats ska det i ”Gör”-fasen föreslås och genomföras åtgärder. I 
”Studera”-fasen ska de vidtagna åtgärderna studeras för att se om de har uppnått den effekt som var 
avsedd. Har avsedd effekt blivit uppnådd ska den ”nya” nivån bibehållas. Slutligen ska lärdomar från 
den genomförda förbättringen dras i ”Lär”-fasen. I ”Lär”-fasen ska även de förbättringsåtgärder som 
vidtagits göras permanenta och spridas i organisationen samt att själva problemlösningsförfarandet 
analyseras så att även arbetet med förbättringar förbättras. I de fall där den avsedda förbättringen 
inte har uppnåtts måste orsaken till detta förstås och förbättringscykeln genomföras ett varv till.  
 
Det har uppkommit ett antal variationer av denna förbättringscykel, se exempelvis FOCUS-PDCA 
(Find Organize Clarify Understand Select – PDCA) som är en vidareutvecklad PDCA-cykel med fler och 
tydligare faser (Stoltz, 1996). Gemensamt för samtliga är att de syftar till att införa en systematik i de 
metoder som används för förbättringsarbete. 
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4.6.2 Processanalysmetoder och -verktyg 

För att identifiera och realisera möjligheter till förbättringar föreslår Bergman och Klefsjö (2007, s 43) 
användandet av ”de sju förbättringsverktygen” för att analysera kvantitativ information och ” de sju 
ledningsverktygen” för analys av verbal information; se Tabell 4.6.1. 
 

Tabell 4.6.1 Verktyg för identifiering och förbättring av problem 

De sju förbättringsverktygen De sju ledningsverktygen 

Styrdiagram Träddiagram 

Paretodiagram Släktskapsdiagram 

Histogram Matrisdiagram 

Datainsamling Matrisdataanalys 

Uppdelning Relationsdiagram 

Orsak-verkan-diagram Pildiagram 

Sambandsdiagram Processbeslutsdiagram 

 
Harrington (1991, s 133) har identifierat ett antal metoder för förbättringar processers effektivitet 
som samlas under konceptet ”streamlining”, eller översatt till svenska ”strömlinjeforming”. Detta är 
ett koncept som Harrington menar leder till en process som verkar med så lite motstånd såväl inom 
processen som mot dess omgivning. Harringtons metoder är enligt följande: 

 Eliminera byråkrati – Ta bort onödigt administrativa rutiner och pappersarbete. 

 Eliminera dubbelarbete – Ta bort identiska aktiviteter som utförs i olika delar av processen 

 Värdeskapandeanalys – Analysera vilka aktiviteter som är kundvärdeskapande, 
affärsvärdeskapande och icke-värdeskapande. Syftet är sedan att öka andelen aktiviteter 
som tillför värde, speciellt kundvärdeskapande aktiviteter, och minska eller eliminera de icke-
värdeskapande aktiviteterna. 

 Förenkling – Processerna ska göras så enkla som möjligt. Onödiga beslutspunkter, onödiga 
överlämningar med mera ska elimineras. 

 Cykeltidsreduktion – Reducera tiden från att inobjekt kommer in till att det lämnar 
processen som utobjekt. 

 ”Error proofing” - Minska eller eliminera möjligheterna att göra misstag. 

 Standardisering – Ta fram gemensamma arbetssätt och standarder så att variation kan 
förebyggas. 

 Levarantörspartnerskap – Genom nära samarbetet med leverantören kan kvaliteten på 
processens inobjekt förbättras, som i sin tur påverkar processens utobjekt. 

 
Rentzhog (1998, s 123) menar att verktygen ovan kan användas för att identifiera 
förbättringsmöjligheter i en process. 
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Allmän analys med hjälp av processkarta 
Larsson och Ljungberg (2004, s 282) föreslår en analysmetod där en allmän analys utförs med hjälp 
av processkartan. Processkartan gås igenom från början till slut och upplevda problem identifieras 
och kategoriseras. Därefter utreds konsekvenser av problemen, vilka bakomliggande orsaker som 
finns och hur dessa ska åtgärdas. 

4.6.3 Processförbättringsgrupper 

Egnell (1994, s 54) menar att processförbättringsarbete ska syfta till att göra förbättringar i en 
organisations processer. För att processägaren ska kunna förbättra processen behöver denne hjälp 
av en grupp personer som arbetar i processen och som har regelbunden kontakt med processägaren 
för att förbättra processen, en processförbättringsgrupp. Enligt Harrington (1999, s 63) ska en 
processförbättringsgrupp bestå av minst en person från varje funktion som processen korsar, 
normalt mellan 4 till 15 personer. En för stor grupp kan hämma effektiviteten av gruppens arbete. 
Gruppen ska enligt Champy och Hammer (1993, s 109) bestå av både personer som jobbar i 
processen, men även personer som inte gör det. De senare har inte samma perspektiv på processen 
som de som jobbar i processen har och kan därmed bidra med lösningar och möjligheter som inte 
annars skulle upptäckas. Enligt Egnell (1994, s 54) är det processförbättringsgruppens uppgift att 
kartlägga de processer som ska förbättras. Egnell menar även att processägaren måste se till att 
processförbättringsgruppen är medveten om de förutsättningar och krav som ställs på processägaren 
från ledningshåll så att gruppen vet vilket ansvar och befogenheter de har. 
 

4.7 Processförbättringsmodell 

I Figur 4.7.1 nedan visas en processförbättringsmodell som är framtagen i detta arbete baserat på 
processförbättringsteorier i kapitel 4. Modellen visar på ett tillvägagångssätt för att förstå, värdera, 
analysera och förbättra en process. 
 
 

Förstå 

processen

Värdera 

processens 

ändamålsenlighet

Värdera 

processens 

effektivitet

Ökad kunskap om kundtillfredställelse

Ökad kunskap om processens resursanvändande

Identifiera förbättringsmöjlighet

Fastställ orsaker 

och analysera  

Genomför 

förbättring och 

kontrollera

 

 

Figur 4.7.1 Illustration över den framtagna modellen som används för det praktiska processförbättringsarbetet. 

4.7.1 Beskrivning av modellens steg 

Processförbättring handlar om att utifrån existerande processer identifiera problem, analysera 
möjligheter till förbättring, samt genomföra lämpliga justeringar. Styrkan med 
processförbättringsarbete är användandet av befintlig kunskap för att vidareutveckla processen, och 
därmed skapa ytterligare förståelse som leder till nya förbättringsmöjligheter.  
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Förstå processen 
Utgångspunkten i processförbättringsarbete är att skapa förståelse för hur aktiviteter samverkar för 
att tillfredställa kundens behov med minimal resursanvändning. Detta ställer krav på förståelse av 
kunden och dess behov, men även leverantören och dess betydelse i processens förädlingskedja. 
Arbetet med att identifiera förbättringsmöjligheter är inte ett engångsprojekt utan karaktäriseras av 
att ökad kunskap leder till att nya möjligheter identifieras. Det är därför viktigt att arbetet sker 
systematiskt och att analyser och beslut grundas på fakta för att skapa trovärdighet vid 
förändringsarbetet.  
 
Värdera ändamålsenlighet 
För att identifiera förbättringsmöjligheter eller problem bör en processanalys starta med att värdera 
processens ändamålsenlighet. Detta innebär att undersöka hur väl processen uppfyller sitt syfte. 
Processens syftesformulering anger ramen för varför processen finns och vilka dess kunder är, det vill 
säga vilka processen skapar värde för. Det är endast kunden som kan ge svar på hur väl processen 
uppfyller sitt syfte, därför är det viktigt att ta fram en lämplig metod för att mäta hur väl kundens 
behov blir tillgodosedda. Eventuella problem med ändamålsenligheten måste först korrigeras innan 
processens effektivitet kan förbättras. 
 
Värdera effektivitet 
Att värdera processens förmåga handlar inte bara om dess ändamålsenlighet utan även hur 
processen uppfyller ändamålsenligheten med hänsyn till resursförbrukning. Ett kriterium för detta är 
processens effektivitet. Processeffektivitet innebär processens förmåga att uppnå 
kundtillfredsställelse med minimal resursförbrukning. 
 
Identifiera bakomliggande orsaker 
Efter att ha identifierat en förbättringsmöjlighet eller ett problem är det viktigt att fokusera på de 
bakomliggande orsakerna och inte själva symptomen. Lämpliga verktyg för att analysera problem är 
exempelvis de sju ledningsverktygen eller de sju processförbättringsverktygen vilket kan användas 
för att fastställa de huvudsakliga orsakerna. Många gånger är det även viktigt att skapa ett större 
beslutsunderlag genom att mäta orsakerna. Genom att mäta skapas fakta av det upplevda och 
därmed gås det ifrån att tro till att veta.  
 
Genomför förbättringsåtgärder 
Nästa steg är att genomföra lämpliga åtgärder för att råd bot på problemet. Efter att åtgärderna är 
genomförda är det viktigt att följa upp och utvärdera om åtgärderna gav önskad effekt och för att 
säkerställa att förbättringen blir bestående.   
 

4.8 Erfarenheter av processorientering 

Egnell (1994, s 91) gjorde en undersökning av erfarenheter gällande införande av processledning i 
svenska organisationer. Undersökningen fokuserade på fyra saker: 

 Sättet att införa processledning 

 Motiv till att införa processledning 

 Resultat av att införa processledning 

 Problem vid införande av processledning 
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4.8.1 Sätt att införa processledning 

Enligt Egnell (1994, s 92) infördes processledning genom två olika angreppsätt; antingen genom att 
först införa det i en process för att sedan sprida det till övriga processer, eller genom att införa det i 
alla organisationens identifierade processer. I samtliga fall utom ett användes det första 
angreppssättet med bitvis införande. 

4.8.2 Motiv till att införa processledning 

Egnell (1994, s 94) identifierade att bland de undersökta organisationerna, var de vanligaste motiven 
till att arbeta med processer: 

 Behov av minskade ledtider i processerna 

 Behov av ökad extern och intern kundfokusering 

 Externa kunders ökade krav på kvalitet 

 Behov av bättre styrning av koordination och kommunikation mellan organisationens 
funktioner 

 Öka organisationens effektivitet 
 
Även ISO 9000-certifiering samt utvärdering av verksamheten enligt Utmärkelsen Svensk Kvalitet 
angavs som skäl för processfokusering. 

4.8.3 Resultat av att införa processledning 

Undersökningen av Egnell (1994, s 95) visade på att det fanns ett flertal fördelar med processledning. 
Främst ansågs processynen och processledning bidra till en ökad helhetssyn och kundfokusering i 
organisationen. Medarbetarna fick även en ökad förståelse för hur deras arbete påverkar den 
externa kunden och andra medarbetare. Vidare ansågs bland annat risken för suboptimering mellan 
funktioner minska samt att vikten av kontinuerliga förbättringar lyftes fram. 

4.8.4 Problem vid införande av processledning 

Egnell (1994, s 102) fann att bland de intervjuade företagen framträdde två svårigheter vid införande 
av processledning. Den ena var konflikter mellan linjechefer, projektägare och processägare, även 
om de flesta respondenter inte ansåg att detta var ett stort problem i verksamheten. Suboptimering 
var den andra svårigheten som framträdde, men även här var det endast ett fåtal respondenter som 
upplevde detta och då framför allt i delprocesserna. 
 
Rentzhog (1998, s 82) upptäckte även han i sina studier av företag i Sverige och USA att få företag 
upplevde konflikter mellan funktionella chefer och processägare. Rentzhog ger, baserat på sina 
studier, tre möjliga förklaringar till varför det var så: 

 Den funktionella dimensionen dominerade fortfarande 

 Kärnprocesserna är funktionellt definierade 

 De flesta konflikterna uppstår först då processledningen nått en kontinuerlig fas 
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Funktionellt beskrivna processer 
Funktionellt definierade kärnprocesser menar Rentzhog (1998, s 101) kan uppstå om 
processledningsteamen inte kunnat bortse från det funktionella tankesättet vid identifiering och 
kartläggning av processerna. 
 
Att definiera processer efter funktionerna är någonting som även Egnell (1999) menar förekommer, 
där risken finns att det görs processbeskrivningar som bara är nya namn på redan existerande 
funktioner, vilket medför att processorienteringen bara finns på papper, men inte i verkligheten. 
 

4.9 Processorienteringsmodell 

En sammanfattande modell av teorikapitlet som visar på processorientering och relationen mellan de 
olika teoridelarna återfinns i Figur 4.9.1. Modellen ligger till grund för gapanalysen i arbetet. 
 
I modellen ses processorientering som det övergripande konceptet med Larsson och Ljungbergs fem 
olika komponenter (se avsnitt 4.3) i det yttersta skalet; synsätt, utveckling, bedrivande, utformning 
och ledning. I det mellersta skalet återfinns processledning som anses utgöra ett samlat namn för 
processorienteringdelarna utformning, ledning och bedrivande. Dessa tre delar kan även 
sammanfattas som organisera, leda och förbättra, vilket är Egnells definition av processledning (se 
avsnitt 4.4). I det innersta skalet återges processledningens tre komponenter och deras respektive 
innehåll. Modellens kärna består av ”process”, vilket anses utgöra den mest grundläggande 
förutsättningen för att arbeta processorienterat. Allt arbete måste utgå från processer och vetskapen 
att det är verksamhetens processer, inte funktioner eller avdelningar, som realiserar affärsidén och 
tillfredställer kunderna. 
 
Sammantaget kan det sägas att processorienterat arbete består av två delar; 
processförbättringsarbete samt förutsättningar för processförbättringsarbete. 

 
 



 
 

 32 

 
 
 

Figur 4.9.1 Processorientering och dess komponenter. Processledning ses som en del av 
processorientering, där processledning i sin tur består av organisera, leda och förbättra. Samtliga 
delar i modellen utgår från figurens kärna, process.  
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5 Processorienterat arbete inom Vattenkraften 
I detta kapitel beskrivs Vattenkraftens processorienterade arbete. Innehållet är baserat på 
dokumentation i form av processkartor och processbeskrivningar, samt intervjuer med personal inom 
Vattenkraften. De områden som empiriavsnittet undersöker är baserade på den teoretiska 
referensramen i kapitel 4. 
 
Kapitlets struktur är enligt nedan: 

 5.1 Vattenkraftens processprojekt – UNO 

 5.2 Vattenkraftens huvudprocesser 

 5.3 Vattenkraftens processorienterade arbete – Nuläge och önskat läge 
 

5.1 Vattenkraftens processprojekt – UNO 

I början på 2000-talet initierades ett projekt inom Vattenfall AB under namnet UNO. Projektet hade 
som övergripande mål att stärka Vattenfall AB:s konkurrenskraft genom att bland annat introducera 
en koncernstandard i vissa gemensamma verksamhetsprocesser och IT-stöd.  
 
För Vattenkraften var syftet med detta projekt att, efter anpassning till Vattenkraftens behov, 
implementera och driftsätta processerna Anläggning, Ekonomi, Inköp och Personal med tillhörande 
IT-stöd. Därigenom skulle effektiviteten och konkurrenskraften inom Vattenkraften och Vattenfall 
öka. 
 

5.2 Vattenkraftens huvudprocesser 

Inom Vattenkraftens verksamhet finns två huvudprocesser, Anläggnings- och Driftprocessen. Dessa 
två kärnprocesser utgör Vattenkraftens bas för produktion av energi. I Figur 5.2.1 illustreras de två 
kärnprocesserna i relation till varandra och vilken uppgift de har. 
 
Anläggningsprocessen levererar tillgängliga anläggningar som kan användas av Driftprocessen för att 
producera energi. Driftprocessen ställer krav på tillgängligheten vid anläggningarna gentemot 
Anläggningsprocessen, det vill säga hur stor andel av vattenkraftsanläggningarna som måste vara 
tillgängliga för produktion av energi. Dessa krav fungerar som styrmedel för Anläggningsprocessens 
planering av underhåll och reinvesteringar. Vattenfall AB strävar efter att öka andelen 
vattenkraftsproducerad energi vilket ställer krav på Anläggningsprocessen att utvärdera hur 
kapaciteten kan ökas vid befintliga vattenkraftanläggningar.  
 
Driftprocessens uppgift är att producera energi genom att styra och planera så att anläggningarna 
används optimalt. Mängden energi som produceras bestäms av Vattenfalls produktionsledning via en 
körplan. Det är produktionsledningen som baserat på andra energiproduktionskraftslag samordnar 
och planerar totala mängden energi som måste produceras inom Vattenfall för att tillgodose 
kundernas behov.  
 
För att stötta Anläggnings- och Driftprocessen finns det en Styra- och ledaprocess som upprättar 
affärsplaner och mål för Vattenkraften. Dessa översätts till styrande dokument och riktlinjer som 
tillämpas i kärnprocesserna. Styra- och ledaprocessen ska även utvärdera och följa upp 
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verksamheten. I Vattenkraftens verksamhet finns det även ett flertal stödprocesser såsom HR 
(Human Resources), Inköp och Ekonomi. 
 

 

Figur 5.2.1 Illustration över Vattenkraftens två kärnprocesser, Anläggnings- och Driftprocessen. 

5.2.1 Anläggningsprocessen 

Anläggningsprocessen består av två delprocesser som utgör Anläggningsprocessens kärnområden, 
underhåll- och investeringsprocessen, se Figur 5.2.2. Underhållsprocessens uppgift är samla in 
information om underhållsbehov, optimera underhållet för att minimera produktionspåverkan, samt 
att vidta underhållsåtgärder. Underhållsåtgärder planeras på relativt kort tidshorisont, ofta på 
årsbasis. Anläggningsprocessens andra delprocess, Investeringsprocessen, har som uppgift att 
utvärdera vilka reinvesteringar som måste genomföras för att nå satta kapacitetsutvecklingskrav. 
Detta sker genom att analysera Vattenkraftens tillgänglighetsbehov på lång sikt, tiotals år in i 
framtiden, och utvärdera olika investeringsalternativ. En annan viktig uppgift i Anläggningsprocessen 
är att analysera och balansera underhålls- och investeringsbehov så att resurserna används för att 
optimera tillgängligheten. 
 

 

Figur 5.2.2 Illustration över Anläggningsprocessens två delprocesser, Investering- och Underhållsprocessen. 

5.2.2 Driftprocessen 

Driftprocessen är uppdelad i två delprocesser, Driftplanering och Operativ drift. 
Driftplaneringsprocessens, se Figur 5.2.3, uppgift är att skapa underlag och planera för optimal 
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användning av kraftverken.  Detta sker dels genom att utvärdera givna förhållanden såsom 
tillgängligt vatten i vattenkraftsmagasinen men även genom att planera för avbrott och arbete som 
medför avställningar eller en begränsning av energiproduktionen.  
 
 

 

Figur 5.2.3 Delprocessen Driftplanering och dess delprocesser, även input och output från processen. 

 
Driftprocessens andra delprocess, Operativ drift, har som uppgift att styra och övervaka 
vattenkraftsanläggningarna, så att dessa utnyttjas optimalt med hänsyn tagen till bestämmelser och 
säkerhet, se Figur 5.2.4. Operativ drift ska även övervaka och utveckla de system som används vid 
körning av vattenkraftsanläggningarna. 
 

 

Figur 5.2.4 Delprocessen Operativ drift och dess delprocesser, även input och output från processen. 

5.2.3 Avbrottsplaneringsprocessen 

Avbrottsplaneringsprocessen är en delprocess i Driftplaneringsprocessen. 
Avbrottsplaneringsprocessen ska planera för avbrott på Vattenkraftsanläggningarna i samband med 
arbeten som medför avställningar, begränsningar i produktion eller avbrott för provningar. 
Avbrottsplaneringsprocessen ska även kartlägga ansvarsförhållanden mellan berörda parter enligt 
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gällande elsäkerhetsanvisningar och säkerhetsanvisningar för arbete invid kraftstationer och 
vattenmagasins vattenvägar. Avbrottsprocessen illustreras i Figur 5.2.5. 
 

 

Figur 5.1.5 Processnedbrytning av delprocesser i Avbrottsplaneringsprocessen. 

Från Anläggningsprocessens två delprocesser, se kap 5.2.1, skapas en förnyelse- och underhållsplan 
för det kommande året. Utifrån förnyelseplanen och underhållsplanen, planeras när avbrotten för 
genomförandet av åtgärder ska ske i samråd med övriga intressenter, såsom andra kraftföretag, 
Svenska kraftnät och nätägare. När preliminära avbrottstider och datum för avbrotten upprättats, 
sammanställs dessa i delprocessen årsplanering till en avbrottsplan som delges berörda intressenter. 
 
I delprocessen korttidsplanering, planeras och samordnas icke-årsplanerbara avbrott, det vill säga 
avbrott för oförutsedda händelser som kräver förebyggande eller avhjälpande arbete. Alla avbrott 
måste föregås av en skriftlig arbetsbegäran som anger ansvarsområden och påverkan på 
kraftstationernas produktionsförmåga. Detta gäller även för de årsplanerade avbrotten. 
 
I korttidsplaneringen, planeras när avbrottet kan ske för att minimera produktionsbortfall med 
hänsyn taget till avställningstid och tillgänglighetskrav. I korttidsplaneringen kartläggs även gällande 
ansvarsförhållanden mellan berörda parter enligt elsäkerhetsanvisningarna. Utobjekt från 
korttidsplaneringen är en skriftlig arbetsbekräftelse som delges alla berörda parter där 
överenskommelser och ansvarsförhållanden dokumenterats.  
 

5.3 Vattenkraftens processorienterade arbete - Nuläge och önskat 
läge  

Nedan presenteras en beskrivning av hur Vattenkraften i nuläget arbetar med processer, samt hur de 
i framtiden vill att arbetet ska fungera och vad det ska resultera i. Materialet är en sammanställning 
av intervjuer och tillgängligt arkivmaterial. Respondenterna är personer som arbetar med och är 
insatta i Vattenkraftens processarbete, såsom processägare, processförbättringsledare och 
verksamhetsutvecklare. Intervjuerna är baserade på frågeguiden i Bilaga 3.  
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5.3.1 Nuläge 

Nedan presenteras hur Vattenkraften i nuläget arbetar med processer 
 
Synen på processarbete i Vattenkraften 
Vattenkraften arbetar i dagsläget, enligt flera respondenter, inte med processarbete i någon större 
utsträckning. En orsak till detta uppges vara svårigheter att beskriva och skapa förståelse för syftet 
med processarbete i organisationen. Bristen på förståelse för processarbete och processförbättringar 
försöker en processförbättringsledare summera enligt följande: 
 
“Dilemmat är att många förknippar processer med teoretiska kartor som har små förutsättningar till 
att leda till konkret ständig förbättring” 
 
Enligt en verksamhetsutvecklare, finns det en syn på varför Vattenkraften ska jobba 
processorienterat och vad det innebär. Denna syn innefattar följande: 
 

Varför ett processorienterat arbetssätt? 

 För att vattenkraften ska ha en gemensam syn på vad som ska levereras 

 Som grund för nyckeltal och målstyrning 

 Som stöd för strukturerat förbättringsarbete 

 För att utveckla samverkan 
 
Enligt en respondent är denna syn inte officiell och inte spridd i någon större utsträckning i 
organisationen. Flera respondenter uppger att det inte framträtt någon gemensam syn för vad 
processarbete innebär. Detta kan exempelvis ses då det bland respondenterna finns olika syn för vad 
som karaktäriserar en process; allt från att se en process som ett annat ord för arbetsflöde till en mer 
omfattande beskrivning, där en respondent säger: 
 
”En process beskriver någonting man gör, den går igenom ett antal steg med start och slut, som leder 
fram till någonting som ska levereras. Det är ett repeterbart arbetsflöde. Processen har ett preciserat 
utfall med krav på vad som ska göras” 
 
Styrningen av processarbete inom Vattenkraften 
En processägare menar att det har varit fokus på större investeringsprojekt vilket lett till att 
implementering av processarbete kommit i skymundan.  
 
En delprocessägare menar att ledningen inte varit tillräckligt drivande och tydlig vid 
implementeringen av processarbete vilket då ska ha lett till att det avstannade. Delprocessägaren 
menar även att arbetet med att införa processarbetet har varit långt och utdraget, något som ska ha 
lett till att ordet ”process” nästan fått en negativ betydelse i organisationen. 
 
Processerna 
Delar av Vattenkraftens processer blev identifierade och kartlagda i samband med Vattenfall AB:s 
koncerngemensamma UNO-projekt. Dessa processer vidareutvecklades under Vattenkraftens eget 
processarbetsinitiativ som följde efter UNO-projektet och pågick fram till år 2003. Flera av 
respondenterna anser att dessa processkartor i dagsläget till stor del är korrekta och aktuella med 
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avseende på de ingående aktiviteterna. Detta är främst gällande huvudprocesserna Anläggning och 
Drift, samt de delprocesser som ingår i dessa.  
 
Det finns framtaget processbeskrivningarna där det finns information om processernas syfte, vilka 
eventuella delprocesser som ingår samt information om processernas olika kunder (mottagare), 
leverantörer, in- och utobjekt. En respondent menar att dessa processbeskrivningar är svåra att 
tolka. Beskrivningarna anses vara för övergripande gällande leverantörer, kunder samt in- och 
utobjekt. Vidare går det inte att avgöra vilken leverantör det är som levererar vilka inobjekt eller 
vilken kund som mottager vilket utobjekt. Enligt en delprocessägare särskiljs det inte heller på 
mottagarlistan vilken den huvudsakliga kunden är och vilka som endast är intressenter. 
 
För Driftprocessens processbeskrivningar finns ibland beskrivna aktiviteter inte är representerade i 
motsvarande processkartor. Processkartornas och processbeskrivningarnas detaljnivå varierar mellan 
olika processer. Enligt en delprocessägare beror detta på att då processerna kartlades fanns det inga 
direktiv för vilken detaljnivå som skulle användas.  
 
På en koncerngemensam nivå för Vattenfall Norden är stödprocesserna Human Resources, Ekonomi, 
Inköp och Dokumenthantering identifierade, som även gäller för Vattenkraften.  I dagsläget finns 
inga dokumenterade och kartlagda kopplingar mellan stödprocesserna och Vattenkraftens två 
huvudprocesser. I dagsläget är inte heller någon ledningsprocess officiellt kartlagd och beskriven för 
Vattenkraften. 
 
Enligt respondenterna används i dagsläget inte processkartorna i den vardagliga verksamheten. 
Däremot används de av processförbättringsgrupperna, inom Anläggnings- och Driftprocessen, som 
informationskälla för att se beståndsdelar och kopplingar i processerna och för att identifiera 
lämpliga processbaserade mätetal.  
 
Processroller 
Inom Vattenkraftens två huvudprocesser, Anläggning- och Driftprocessen, finns utsedda 
processägare och delprocessägare. Processägaren är ansvarig för övervakning, styrning och 
uppföljning av processen. Processägaren ska även se till att styrande dokument uppdateras för att 
vara i linje med Vattenkraftens affärsidé och mål.  
 
Inom Vattenkraften var det tänkt att i samband med UNO-projektet även införa resursägarrollen, 
men detta var någonting som enligt respondenterna mötte motstånd då dåvarande linjechefer var 
ansvarig över både resurserna i verksamheten och det utförda arbetet. I nuläget har processägaren 
både ansvar över processen och resurserna i de ingående enheterna.  En fördel med detta är, enligt 
en processägare, är att det inte uppstår konflikter mellan en traditionell processägare och 
resursägare.  
 
En annan roll inom Vattenkraften är processförbättringsledaren. Det finns för tillfället en 
processförbättringsledare inom Driftprocessen och två inom Anläggningsprocessen. Dessa har till 
uppgift leda processförbättringsgrupperna i arbetet med att identifiera och ge förslag på 
förbättringsområden i processerna samt ta emot och utvärdera förbättringsförslag som kommer in 
från den övriga organisationen. Processförbättringsledarna är även ansvarig för att kommunicera ut 
eventuella förändringar i arbetssätt och rutiner till organisationen. 
 
Rollen processledare, som ansvarar och leder det operativa arbetet i processerna, finns inte 
definierad och utsedd inom Vattenkraften. Enligt en respondent finns det inte heller någon liknande 
roll under annan benämning. 
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Processförbättringsarbete 
Vattenkraften arbetar med att förbättra sina processer genom tre processförbättringsgrupper, en 
etablerad grupp inom Driftprocessen och två nystartade grupper inom Anläggningsprocessen. I 
Driftprocessen är förbättringsgruppen aktiv inom delprocessen Operativ drift, medan i 
Anläggningsprocessen är det två förbättringsgrupper inom delprocesserna investering och underhåll.  
Förbättringsgrupperna består av sex till åtta personer från olika enheter. Även om det finns en 
ansvarig gruppledare är ingen utpekad som chef i förbättringsgrupperna. Processförbättringsgruppen 
inom Operativ drift använder processkartor och processbeskrivningar för att skapa en samsyn över 
processerna, samt för att utvärdera om det beskrivna arbetssättet stämmer överens med det 
aktuella.  
 
Processförbättringsledaren arbetar inte heltid med förbättringsgrupperna utan har andra 
arbetsuppgifter i verksamheten. I nuläget träffas förbättringsgrupperna cirka fyra till fem gånger per 
år vilket bland annat beror på att medlemmarna i grupperna är väldigt geografiskt utspridda. 
Förbättringsgrupperna tar emot förbättringsförslag från den operativa verksamheten. Enligt 
respondenterna utvärderas och analyseras förbättringsförslagen utifrån gruppens erfarenhet och 
yrkeskunnande. Även personer med speciallistkunskap från den operativa verksamheten kan 
konsulteras. Förbättringsförslagen syftar till att åtgärda identifierade problem och att utveckla delar i 
verksamheten där det finns förbättringspotential, exempelvis att förenkla och effektivisera 
arbetssätt. Det är viktigt att lösningarna som tas fram är enhetliga för hela Vattenkraften. 
 
Prioritering av identifierade förbättringsförslag 
Förbättringsgrupperna använder inte någon systematisk prioritering av vilka förbättringsförslag som 
är viktigare än andra, dock menar respondenterna att förbättringsförslag gällande miljö och säkerhet 
alltid är viktiga. Processförbättringsgrupperna lyfter fram utvärderade förbättringsförslag och 
lämpliga åtgärder till processägaren och dennes ledningsgrupp, som fattar beslut om åtgärd. 
Besluten baseras då det går på uppskattningar om lönsamhet och kostnadseffektivitet, men det är 
enligt respondenterna svårt att i många fall relatera en ekonomisk aspekt på säkerhet och miljö. 
 
Processmätningar och analys- verktyg och metoder 
Vattenkraften har identifierat olika mål, mätetal och uppföljningsparametrar för enheterna. Exempel 
på mätetal är ”Noll handhavandefel” och ”Årsplanering klar i tid”. Mätetalen är baserade på 
Vattenkraftens mål och strategier som brutits ner till individuella mätetal. Det finns även mätningar 
som är kopplade mot själva elproduktionen. Exempel på dessa är ”Producerad energi”, 
”Produktionsbortfall” och ”Anläggningstillgänglighet” Enligt respondenterna finns mycket driftdata 
och statistik att tillgå, men det saknas mätningar i själva processerna. Enligt respondenterna bidrar 
detta till att mycket av förbättringsarbetet i processerna baseras på erfarenhet och sakkunnande 
istället för på faktabaserade, strukturerade analyser, utifrån mätning och uppföljning av processens 
parametrar. Detta gäller även identifieringen av ”problem” eller förbättringspotential. En respondent 
uttryckte det som: 
 
”Problem och förbättringspotential upptäcks genom att någon lyfter på locket och hittar det”  
 

5.3.2 Önskat läge 
Nedan presenteras hur Vattenkraften i framtiden vill arbeta med processer. 
 
Styrning av processarbete inom Vattenkraften 
En respondent menar att för att komma igång med processarbetet är det viktigt att på ledningsnivå 
börja arbeta processorienterat för att både styra och förbättra processerna, med utgångspunkt i de 
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två övergripande huvudprocesserna Anläggning och Drift. Denna styrning och förbättring ska ske 
genom framtagande av nyckeltal som gör att man kan mäta och följa upp processerna. Flera 
respondenter anser även att det är viktigt att det från ledningens håll finns, och framförs, en 
gemensam syn på vad processorienterat arbete innebär. 
 
Processerna 
Enligt en verksamhetsutvecklare är ambitionen att processkartor och processbeskrivningar ska 
kompletteras med rollbeskrivningar som är gemensamma för hela Vattenkraften. Gränssnitt och 
kopplingar mellan Vattenkraftens huvudprocesser och stödprocesser ska även klargöras samt att det 
ska framgå vilka informationsbärande system som används i processerna. 
 
Processroller 
Flera respondenter uppger att inom Vattenkraften vill man kunna kombinera processarbete med en 
linjeorganisation.  Detta innebär att det kommer att finnas både enheter, eller linjer, med linjechefer 
såväl som processer med tillhörande processägare. Linjechefsrollen och processägarrollen kommer 
dock att innehas av samma person för att det inte ska uppstå konflikter mellan dessa. 
 
Processförbättringsarbete 
Enligt en processförbättringsledare sker de största förbättringarna i form av större projekt, såsom 
reinvesteringar av turbiner eller större åtgärder som ökar effektiviteten vid 
vattenkraftsanläggningarna. Flera respondenter menar Vattenkraften behöver komma igång att 
arbeta med ständiga förbättringar, vilket på en mer frekvent återkommande basis ska arbeta med att 
identifiera förbättringar i processerna. I nuläget mäts och utvärderas övergripande mätetal, 
exempelvis tillgänglighet och produktionsbortfall på vattenkraftsanläggningarna. En 
processförbättringsledare uppger att dessa övergripande mätetal behöver brytas ned till operativa 
mätpunkter som kan följas upp och utvärderas på operativ nivå. Dessa ska vara relaterade till taktiska 
mål men kunna användas av den operativa personalen för att utföra förbättringar. Enligt en 
verksamhetsutvecklare ska de två nystartade processförbättringsgrupperna inom 
Anläggningsprocessen initialt arbeta med att kartlägga vad som behöver mätas och mätetalen ska 
vara kopplade till det som processen levererar.  
 
En processförbättringsledare menar att lämpliga mätpunkter inom underhållsprocessen exempelvis 
kan vara att undersöka hur många underhållsordrar som skapats, utvärdera hur många som slutförts 
och hur många som är försenade. Därefter analysera och undersöka om Vattenkraften utför 
underhållet i den takt som krävs, för att sedan påbörja förbättringar för att öka effektiviteten. 
Slutligen ska arbetet följas upp för att se om förbättringarna gav önskat resultat. Enligt 
processförbättringsledaren är tanken att PDCA-cykeln (Plan-Do-Check-Act) ska användas som metod 
vid arbetet med ständiga förbättringar.  

5.4 Processkartläggning av Avbrottsprocessen 

I avsnittet beskrivs den processkartläggning som genomfördes för att bilda en uppfattning om 
Avbrottsplaneringsprocessen och vilka kopplingar den har mot övriga delar av verksamheten.  För att 
se Avbrottsplaneringsprocessen ur ett helhetsperspektiv kartlades delar som ligger utanför den idag 
definierade Avbrottsplaneringsprocessen. Detta resulterade i en övergripande process som startar 
med att behov av avbrott uppstår till dess att behovet är tillfredställt. Denna process kallas 
”Avbrottsprocessen”, där Avbrottsplaneringsprocessen ingår som en delprocess. 
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5.4.1 Avbrottsplaneringsprocessens nuläge 

Avbrottsplaneringsprocessen ska planera för avbrott på Vattenkraftsanläggningarna i samband med 
arbeten som medför avställningar eller begränsningar i produktionen samt planera för avbrott i 
samband provningar. Efter intervjuer med berörd personal framgick det att behoven för dessa 
avbrott kommer från olika källor men kan sammanfattas som: 
 

 Behov av förebyggande underhåll 

 Behov av avhjälpande underhåll 
 
Förebyggande underhåll inkluderar reinvesteringar, basunderhåll samt arbete som utförs av externa 
aktörer, exempelvis nätägare, men som kräver att Vattenkraften utför avbrott i sin verksamhet. Med 
avhjälpande underhåll menas oförutsedda händelser som medför att underhåll snabbt måste ske, 
det kan exempelvis vara om det uppstår skador eller haveri på anläggningsdelar.  
 
Behoven genereras av signaler från verksamhet och omvärld som samlas in i Anläggningsprocessen. 
Dessa signaler, här benämnda anläggningssignaler, innefattar: 

 Observerat anläggningstillstånd (exempelvis fel) 

 Processdata 

 Anmälan 

 Besiktningar 

 Krav från omvärld 

 Befintliga planer 

 Basunderhållsplan 

 Erfarenhet från tidigare underhåll 

 Myndighetskrav  

 Kundkrav 

 Ägarkrav 

 Styrande dokument 

 Ny kunskap 

 Erfarenhetsåterföring från verksamheten 
 
Efter att behov av underhåll har upptäckts behöver det planeras för detta underhåll för att minimera 
effekterna på den övriga verksamheten. Först efter att detta är gjort kan underhållet (och avbrottet) 
utföras. När detta är utfört kan det behov som inledningsvis uppkom anses vara tillfredställt. Den 
process som utförs under de ovan beskrivna stegen valdes till att kallas ”Avbrottsprocessen”. I Figur 
5.4.1 ses en enkel flödesschematisk illustrering av Avbrottsprocessen. Avbrottsprocessens gränssnitt, 
det vill säga start och slut, är de streckade linjerna i figuren. 
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Figur 5.4.1 Enkel illustrering av Avbrottsprocessen. Processkartan visar på flödet från att behov av 

anläggningsåtgärd (och avbrott) upptäcks till dess att detta behov har blivit tillfredställt. 

 
För att beskriva Avbrottsprocessen ur Vattenkraftens perspektiv gjordes en utvecklad processkarta 
med de benämningar på enheter och aktiviteter som finns inom Vattenkraften; se Figur 5.4.2. Denna 
utvecklade processkarta baserades på intervjuer med berörd personal inom anläggnings- och 
produktionsenheterna. 
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Figur 5.4.2 En utvecklad processkarta av Avbrottsprocessen. I kartan beskrivs två flöden för planering av 

avbrott; ett kontinuerligt flöde för icke-årsplanerbara åtgärder och ett flöde för årsplanerbara åtgärder. 

5.4.2 Processbeskrivning 

I processkartan finns det, förutom det faktiska flödet, visualiserat inom vilka ansvarsområden som de 
olika delprocesserna/aktiviteterna utförs. Detta genom att det i vänsterkanten av figuren finns 
angivet de ansvarsområden som processen korsar; Anläggning, Produktion samt Entreprenör. 
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Avbrottsprocessens inobjekt, det som startar processen, är de förslag på anläggningsåtgärder som 
skapas i aktiviteten ”Analysera signaler” (AN02/AN03). Dessa åtgärdsförslag är behov av underhåll 
och reinvesteringar som analyserats utifrån anläggningssignaler från verksamheten och omvärlden. 
Efter att förslagen är framtagna optimeras de med hänsyn till underhålls- och investeringsbehov och 
åtgärderna sammanställs i en underhåll- och investeringsplan. 
 
Är en anläggningsåtgärd inte akut kan den årsplaneras, vilket innebär att åtgärden kommer att 
uträttas först under nästkommande år. För att minimera påverkan på produktionen av energi, 
genomförs en planering, kallad årsplanering, för att fastslå när under nästkommande året åtgärder 
ska genomföras. I årsplaneringen samordnas avbrotten med andra aktörer såsom SVK eller andra 
nätägare. Årsplanen upprättas en gång om året och delges till entreprenörer och andra berörda av 
avbrotten. Före genomförandet av åtgärden skickar entreprenören in en arbetsbegäran som 
korttidsplaneringen använder för att bedöma gällande ansvarsförhållande under avbrottet. 
 
För akuta åtgärder, det vill säga åtgärder som inte kan årsplaneras, sker planeringen direkt i 
korttidsplaneringen. Korttidsplaneringen tar emot en arbetsbegäran som innehåller information om 
avbrottet i form av tidpunkt, tiden som behövs för att utföra åtgärden, samt vilka av/påkopplingar 
som måste utföras. Notera att för både årsplanerade och akuta åtgärder ska en arbetsbegäran tas 
emot av korttidsplaneringen. Undantaget är om åtgärden är så pass akut att det inte finns tid för 
detta. Korttidsplaneringens uppgift är att klargöra och verifiera förutsättningarna för att ett avbrott 
ska kunna ske. Detta inkluderar samordning av akuta åtgärder med närliggande årsplanerade 
åtgärder, samråd med andra berörda av avbrottet samt bestämma ansvarsförhållanden under 
avbrottet.  
 
När förutsättningar har klargjorts och verifierats skapas en arbetsbekräftelse som delges till 
entreprenören som ska utföra anläggningsåtgärden samt till övriga intressenter till avbrottet. Sedan 
utförs anläggningsåtgärden och därefter kan den åtgärdade anläggningsdelen återtas i normalt bruk.  
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6 Analys av Vattenkraftens processorienterade arbete 
I detta kapitel presenteras analysen av hur Vattenkraftens arbete med processer och 
processförbättringar skiljer sig från det önskade läget som finns för detta och hur det skiljer sig från 
den teoretiska referensramen samt vilka konsekvenser detta medför. Analysens struktur följer den 
teoretiska modell som tagits i avsnitt 4.9. 
 
Kapitlets struktur är enligt nedan: 

 6.1 Processledning  

 6.2 Synsätt    
 

6.1 Processledning 

Analysen av processledning delas upp i tre delar; förbättra, organisera och leda. 

6.1.1 Förbättra 

Processdefinition  
Vattenkraften saknar idag en gemensam och officiell processdefinition. Detta kan ses i att det finns 
olika uppfattningar hos olika respondenter om vad en process innebär. Utan en gemensam 
processdefinition framgår inte vad som innefattas i en process vilket kan försvåra för exempelvis 
processkartläggningsarbete. 
 

Identifiering och kartläggning av processer 
Processkartor och processbeskrivningar som finns är enligt respondenterna huvudsakligen korrekta 
gällande de ingående aktiviteterna. Respondenterna säger dock att det är svårt att utläsa ur 
processkartorna hur processerna och delprocesserna är relaterade till varandra och samverkar inom 
Vattenkraften. Processkartorna visar ofta på vilka delprocesser och aktiviteter som ingår samt vilka 
samlade in- och utobjekt som finns, men utan att visa på något egentligt logiskt flöde av dessa eller 
hur de är relaterade till varandra. Se exempelvis Figur 6.1.1, som visar delprocessen Driftplanering 
som finns i huvudprocessen Drift. Svårigheter att se kopplingar mellan processer gäller främst på 
delprocessnivå, men även mellan huvudprocesser och stöd- och ledningsprocesser. 
 

 

Figur 6.1.1 Driftplaneringsprocessen och dess delprocesser samt in- och utobjekt. 
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Istället för att visa på ett tydligt definierat flöde visar processkartan i Figur 6.1.1 snarare på 
undergrupper av delprocesser med besläktade aktiviteter. Det går inte att avgöra vilka in- eller 
utobjekt som är sammanlänkade med vilka delprocesser och därmed går det inte att avgöra vilka 
kopplingarna är mot de processer som är före respektive efter. Undergrupper av besläktade 
delprocesser är vanligt om det fortfarande finns ett funktionellt tankesätt när kartläggningen utförs. 
Detta verkar vara den generella bilden av hur processer inom Vattenkraften har blivit identifierade; 
processerna är beskrivna efter enheterna. Det vill säga aktiviteter som utförs i huvudenheten 
anläggning har beskrivits som Anläggningsprocessen och aktiviteter som utförs i huvudenheten 
produktion har beskrivits som Driftprocessen. Redan om det ses till namnen på huvudenheterna och 
huvudprocesserna kan det misstänkas att processer beskrivits efter enheter; Anläggningsprocessen 
beskrivs efter anläggningsenheten och Driftprocessen beskrivs efter produktionsenheten.  
 
Genom att beskriva processer efter enheter erhålls en processorientering endast på pappret, men 
inte i verkligheten. Verksamheten beskrivs fortfarande som funktionsorganiserad där ingen 
helhetssyn framträder, det klargörs inte hur värde skapas eller för vilka kunder, vilket medför risker 
för suboptimeringar och i värsta fall missnöjda kunder som konsekvens. 
 
Analys av Avbrottsprocessen  
För att exemplifiera att de idag identifierade processerna är beskrivna efter enheter genomfördes en 
jämförelse mellan Vattenkraftens nuvarande processkartor och den genomförda 
processkartläggningen av Avbrottsprocessen, se avsnitt 4.4. 
 
De enheter, eller ansvarsområden, som arbetar med avbrottsplanering återfinns i 
organisationsschemat under huvudenheten produktion. Specifikt är det enheterna driftledning och 
driftcentralerna som handhar avbrottsplaneringen. 
 
I de nuvarande processkartorna återfinns Avbrottsplaneringsprocessen som en delprocess under 
Driftprocessen, se Figur 4.2.1. Den framtagna Avbrottsprocessen i avsnitt 4.4 består till stor del av 
aktiviteter som återfinns i Anläggningsprocessen; se Figur 4.4.2 och 4.2.2. Både den idag beskrivna 
Anläggningsprocessen och den framtagna Avbrottsprocessen startar och slutar i princip med samma 
aktiviteter; att analysera anläggningssignaler respektive utföra anläggningsåtgärd/förändring. Den 
stora skillnaden är att i Avbrottsprocessen ingår även själva planerandet av de eventuella avbrott 
som anläggningsåtgärderna medför, detta i form av Avbrottsplaneringsprocessen. Sett ur ett 
processynsätt bör då Avbrottsplaneringsprocessen snarare ingå i det processflöde som utgörs av 
Anläggningsprocessen istället för att ingå i den idag definierade Driftprocessen. 
 
En anledning till att Avbrottsplaneringsprocessen idag ligger under Driftprocessen, och inte 
Anläggningsprocessen, skulle då bero på att de enheter som arbetar med 
Avbrottsplaneringsprocessen ligger under huvudenheten produktion i organisationsschemat. Detta 
gör att det ligger nära till hands att beskriva Avbrottsplaneringsprocessen som en del av 
Driftprocessen istället för Anläggningsprocessen. Detta innebär att det som beskrivits som en process 
egentligen är beskrivet efter den organisatoriska enhet där processens aktiviteter utförs. Eller 
enklare uttryckt; processerna har definierats efter var i verksamheten de utförs och inte efter vad det 
är som utförs. 
 
Processmätningar och processanalyser 
I dagsläget saknas systematik i hur förbättringspotential identifieras och utvärderas i Vattenkraftens 
processer. Det som idag mäts visar på en övergripande nivå hur verksamheten presterar, exempelvis 
elproduktion, produktionsbortfall eller anläggningsstillgänglighet. Dessa övergripande mätetal visar 
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på hur verksamhetens delprocesser tillsammans presterar, men säger lite om de enskilda 
delprocesserna prestationer.  
 
För förbättring och utveckling av processer finns främst två områden som ska mätas och utvärderas; 
processernas ändamålsenlighet och effektivitet. Utan en ändamålsenlig process blir effektiviteten av 
sekundär betydelse och därför måste ändamålsenligheten först säkerställas innan effektiviteten kan 
undersökas. En förutsättning för att mäta ändamålsenligheten är att känna till processens kunder och 
deras behov, vilket gör det vikigt att veta hur processen skapar värde och vem kunden är. 
Kartläggning av processen, där det framgår hur värde skapas och för vem, blir därmed en central del 
för processorienterad mätning. Därför är det vikigt att processkartläggning utförs på ett korrekt sätt 
så att samtliga värdeskapande delar i en process tydliggörs, någonting som inte riktigt framgår i 
Vattenkraftens nuvarande processkartor. Uppfyller inte processen ändamålsenligheten enligt de krav 
som är ställda på den är det viktigt att fokusera på de bakomliggande orsakerna i själva processen 
och inte bara symptomen. Många gånger är det även viktigt att skapa ett större beslutsunderlag 
genom att mäta orsakerna. Efter att processens ändamålsenlighet är uppmätt och kontrollerad kan 
uppmärksamhet vändas mot att förbättra processens effektivitet.  
 
Utan mätningar i processerna blir det inte bara svårt att identifiera och analysera problem, utan även 
svårt att avgöra vilka problem som är de mest lönsamma att angripa. Inom Vattenkraften identifieras 
förbättringsmöjligheter genom inkomna förbättringsförslag till förbättringsgrupperna. Analyser och 
utvärderingar av förbättringsförslagen baseras till stor del på samlad erfarenhet och inte på 
faktabaserat underlag, någonting som riskerar att behandla symptomen på ett upplevt problem och 
inte angripa den bakomliggande orsaken. Risken är även stor att inte de lönsammaste 
förbättringarna prioriteras vilket gör att resultatet av processförbättringasarbetet inte blir lika synligt. 
 
Vattenkraften har uttryckt en önskan om att använda PDCA-cykeln för att införa systematik i 
förbättringsarbetet. Det räcker inte bara att arbeta med PDCA-cykeln för att lyckas med förbättringar 
utan processmätningar och användandet av analysverktyg utgör viktiga delar i arbetet.  
 
Processförbättringsgrupper 
Det finns tre processförbättringsgrupper inom Vattenkraften som är sammansatta av medlemmar 
från olika geografiska områden såväl som olika enheter. Det finns både för- och nackdelar med detta. 
Fördelarna med medlemmar från olika enheter som processen korsar är att hela processen är 
representerad vid förbättringsarbete. Gruppernas representerbarhet kan dock ifrågasättas eftersom 
de idag identifierade processerna inom Vattenkraften är beskrivna efter enheter. Detta medför risker 
av icke kompletta processflöden och då gruppernas sammansättning är baserad på dessa flöden gör 
detta att även sammansättningen riskerar att vara inkomplett och inte representera samtliga 
berörda enheter. 
 
Då medlemmarna representerar olika geografiska orter blir en fördel att de förbättringsförslag och 
lösningar som tas fram kommer att kunna spridas i hela verksamheten. Samtidigt finns risken att då 
medlemmarna är så pass geografiskt utspridda kan det bli svårt att få igång ett effektivt 
förbättringsarbete, speciellt gällande möten och samverkan inom gruppen. 
 
Det finns inga geografiskt lokala processförbättringsgrupper, de nuvarande grupperna får anses vara 
centrala eftersom arbetet som utförs i grupperna är på en övergripande nivå i verksamheten om än 
medlemmarna representerar lokala delar. Risken med centrala processförbättringsgrupper är att det 
lokala förbättringsarbetet kan komma i skymundan eller helt förbises. 
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6.1.2 Organisera 

Processägare och resursägare 
För Vattenkraftens idag identifierade processer finns processägare utsedda. Processägaren agerar 
även som resursägare för processens resurser, därmed finns det för varje process endast en person 
med process- och resursägaransvar. Detta är motsägelsefullt eftersom en process löper 
tvärfunktionellt genom verksamhetens funktionella enheter och det finns därför fler än en 
resursägare i processen, förutsatt att processen inte är så pass begränsad att den endast innefattar 
en enhet. För en process finns det en processägare men flera resursägare, där resursägarna äger 
resurserna i respektive enhet som processen löper genom. Det faktum att en och samma person har 
både process- och resursägaransvar inom Vattenkraften är ytterligare ett tecken på att processerna 
är beskrivna efter enheter; se Figur 5.1.2. 
 

 

Figur 5.1.2  Till vänster visas situationen då resursägare ansvarar för resurserna i de olika enheterna (A, B, C) 

medan processägarna ansvarar för respektive process i sin helhet. Till höger visas Vattenkraftens nuvarande 

situation då processen är beskriven efter enheten och det inte blir någon skillnad på process- och 

resursägaransvar. 

Processledare och delprocessägare 
Inom Vattenkraften finns det ingen specifikt utsedd roll som ansvarar för och leder det operativa 
arbetet i respektive process, vilket enligt teorin benämns processledare. Det finns däremot utsedda 
delprocessägare som kan sägas vara närmare det operativa arbetet än processägaren. Det bör dock 
särskiljas på delprocessägare och processledare, där delprocessägare ansvarar för utveckling och 
förbättring av delprocesserna, medan processledaren ska ansvara för att uppgifterna som processen 
ska utföra blir gjorda. Det är viktigt att delprocessägare inte bara blir en nedbrytning av 
processägarens ansvar i isolerade vertikala delar av processen eftersom det i princip blir en återgång 
till en funktionsorienterad organisation med risk för suboptimering som konsekvens.  

6.1.3 Leda 

Styra efter processerna 
De övergripande strategier inom Vattenkraften är nedbrutna till mål för de olika huvud- och 
underenheterna. I en processorienterad verksamhet förespråkas att strategier ska brytas ned efter 
processerna. Det är enligt respondenter inom Vattenkraften påbörjat ett arbete med att bryta ned 
strategier till mål för processerna, där det bland annat finns mål för andelen produktionsförluster och 
anläggningstillgänglighet. Eftersom det tidigare påpekats att de nuvarande processerna är beskrivna 
efter enheter kan det ifrågasättas om sådana mål kan sägas mäta processernas egenskaper eller om 
det istället är mål för enheterna.   
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6.2 Synsätt 

Vattenkraften saknar en gemensam syn- och förståelse för vad processer och processarbete innebär. 
Detta kan bland annat ses i att respondenterna har olika syn på vad en process innebär. 
Konsekvenser av bristen på en gemensam syn är svårigheter att förankra ett processorienterat 
arbete i verksamheten.  
 
Det saknas även en helhetssyn på hur verksamhetens processer samverkar och hur de är relaterade 
till de organisatoriska enheterna. Helhetssynen i processorientering kan beskrivas utifrån 
kund/leverantörsmodellen. Modellen är tillämpbar på samtliga processnivåer i en verksamhet, från 
de övergripande kärnprocesserna till enskilda aktivitetsnivåer. På de lägsta processnivåerna 
(aktivitetsnivå) inom Vattenkraften är kund/leverantörsförhållanden väl beskrivna. Det vill säga att 
det går att urskilja för enskilda aktiviteter vilka kunder och leverantörer de har, i form av andra 
aktivteter. På de högre processnivåerna är det svårare att se hur kund/leverantörsförhållanden ser 
ut, något som visats i tidigare analys; se avsnitt 6.1. En anledning till att kund/leverantörsmodellen 
följs på de lägre nivåerna kan vara att det på den nivån är enklare att se helheten av hur aktiviteterna 
är kopplade eftersom de är inom ett så pass begränsat organisatoriskt område. Processer på högre 
nivå sträcker sig oftare över flertalet funktionella enheter eller delenheter, vilket gör identifieringen 
av helheten svårare eftersom det organisatoriskt sett är ett större område som ska identifieras. För 
att kund/leverantörsmodellen ska vara representerad på samtliga processnivåer krävs att det 
funktionella tänkandet frångås vid identifiering av hela kund/leverantörs-kedjan i respektive process. 
Är inte hela kund/leverantörs-kedjan, eller helheten, identifierad ökar riskerna för suboptimering 
samt att verksamhetens delar riskerar att inte arbetar mot samma mål vilket resulterar i missnöjda 
kunder. 
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7 Rekommendationer  
I detta kapitel presenteras rekommendationer på hur glappen mellan nuläge, önskat läge och 
teoretiskt läge gällande Vattenkraftens process- och förbättringsarbete kan överbryggas.  
 
I Tabell 7.1 sammanfattas rekommendationerna baserade på analyserna i kapitel 6. 
Rekommendationerna är uppdelade på kort och lång sikt. Rekommendationer på kort sikt speglar det 
önskade läget som Vattenkraften har för processarbete idag och är beskrivet i en steg-för-
stegmodell. Rekommendationer på lång sikt inkluderar sådant som ligger utanför deras nuvarande 
ambitionsnivå och är till viss del är beroende av rekommendationerna på kort sikt . Kort sikt innebär 
åtgärder som kan utföras i dagsläget, medan det för lång sikt inte finns någon specifik tidsdefinition.  
 

Tabell 7.1 Rekommendationer för hur Vattenkraften kan utveckla sitt processarbete på kort samt lång sikt. 

Rekommendationer 

Kort sikt 

 
1. Fastställ och offentliggör en processyn. 
 
2. Skapa en definition för Vattenkraften på innebörden av process 
 
3. Klargör hur de nuvarande processerna är kopplade till varandra. Fokus på vad som utförs, inte var 

det utförs. 
 
4. Döp om processer enligt ”verb + substantiv”. 
 
5. Ta fram mätetal i processerna. Mätetalen bör reflektera processens ändamålsenlighet såväl som 

effektivitet. 
 
6. Använd analysverktyg för att analysera data från mätningarna. 
 

Lång sikt 

 Beroende på hur klargjorda processer ser ut, omstrukturera processförbättringsgrupperna med 
representanter från samtliga enheter som processerna korsar. 

 

 Skapa lokala processförbättringsgrupper. 
 

 Beroende på hur klargjorda processer ser ut, strukturera om processägaransvar så att det 
stämmer överens med de klargjorda processerna. 

 

 Beroende på hur klargjorda processer ser ut bryt, ned strategier och övergripande mål efter 
processerna. 

 

 Struktureras processägaransvar om, låt ansvar för styrning och utveckling av verksamhet ligga hos 
processägarna. 

 
 

 
De sex stegen i rekommendationerna på kort sikt gäller för verksamhetens processer i stort, men kan 
kopplas till den processförbättringsmodell som är framtagen i kapitel 4; se Figur 4.7.1. De fyra första 
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stegen handlar om att skapa förståelse för processen vilket är en förutsättning för att arbeta med 
processförbättringar. Därefter måste processerna i det femte steget värderas, genom mätningar av 
ändamålsenlighet och effektivitet, för att hitta förbättringsmöjligheter. Identifierade 
förbättringsmöjligheter eller problem behöver slutligen analyseras i steg sex med hjälp av 
processförbättringsmetoder- och verktyg för att identifiera och implementera lösningar.  
 

7.1 Rekommendationer 

Nedan redovisas och utvecklas rekommendationer i Tabell 7.1. Rekommendationerna är beskrivna 
efter respektive område som de tillhör. 

7.1.1 Förbättra 

Skapa processdefinition 
Skapandet av en allmänt accepterad processdefinition inom Vattenkraften hjälper till att skapa 
förståelse för vad som innefattas och inte innefattas i en process. Detta är en viktig förutsättning för 
att kunna identifiera och kartlägga en verksamhets processer, som i sin tur är en förutsättning för att 
kunna förstå och förbättra processerna och, i förlängningen, verksamheten. Därför är det viktigt att 
Vattenkraften tar fram en definition på vad de anser ingår i en process.  
 
Klargör hur processer är relaterade till varandra 
Vattenkraften har ägnat mycket tid och resurser på att beskriva vilka processer som finns och vad de 
utför, men det är svårt att utläsa från processkartor och beskrivningar hur processerna är kopplade 
till varandra vilket medför en brist på helhetssyn. Vattenkraften bör klargöra processkartorna så att 
respektive processkarta visar: 

 Vilka inobjekt startar igång vilka processer/delprocesser/aktiviteter? 

 Var kommer dessa inobjekt ifrån? 

 Vilka aktiviteter utförs? (Förädlingen) 

 Vilka utobjekt har processen? 

 Var hamnar dessa utobjekt? 
 
Det är viktigt att Vattenkraften vid kartläggning fokuserar på vad det är som utförs i verksamheten, 
det vill säga hur ser det egentliga flödet av processer/delprocesser/aktiviteter ut? I 
motsatsförhållanden kan det sägas att det inte ska fokuseras på var 
processer/delprocesser/aktiviteter utförs, det vill säga inom vilka organisatoriska enheter.  
  
Inom Vattenkraften är många processer, delprocesser och aktiviteter redan beskrivna, det är en bra 
grund att utgå ifrån då relationer och kopplingar mellan delarna ska klargöras.  
 
Vid kartläggning bör Vattenkraften även särskilja på vad som är kärnprocesser och vad som är 
stödprocesser. Stödprocesser har inte något egenvärde utan ska bedömas utifrån det stöd det ger 
kärnprocesserna. Det betyder inte att stödprocesser är mindre viktiga utan spelar ofta en avgörande 
roll för kärnprocessernas framgång.  
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Döp om processer 
Att döpa om processer kan verka trivialt, men genom att processnamn har formen av ”verb + 
substantiv” visas hur värde skapas i processen och den riskeras inte att förknippas med en enhet eller 
funktion. 
 
Exempelvis skulle processen ”Årsplanering” istället kunna ha namnet ”Årsplanera avställningstider”, 
som på ett tydligare sätt visar på värdet som skapas i processen. 
 
Mätetal i processerna 
För att kunna förbättra och utveckla processerna bör Vattenkraften värdera processerna genom att 
mäta och analysera processernas: 

 Ändamålsenlighet 

 Effektivitet 
 

Ändamålsenligheten är initialt viktigast att värdera och säkerställa. För att Vattenkraften ska veta vad 
som ska mätas i processerna behöver först de krav som finns på processen vara kända. Krav kan 
komma från tre källor: 

 Interna processkrav (krav delprocesserna emellan) 

 Krav från externa kunder 

 Krav från övergripande strategier och mål 
 
Med kända processkrav kan mätetal upprättas och analyser göras som visar på processernas 
uppfyllande av dessa krav. 
 
Analysmetoder- och verktyg 
För arbete med ständiga förbättringar inom Vattenkraften bör PDCA-cykeln användas som metod. 
PDCA-cykeln medför ett strukturerat arbetssätt för att analysera identifierade 
förbättringsmöjligheter för att utarbeta och implementera lösningar för dessa. 
 
Efter att ha identifierat en förbättringsmöjlighet är det viktigt att fokusera på de bakomliggande 
orsakerna och inte själva symptomen till ett problem. Lämpliga verktyg för Vattenkraften att använda 
för att identifiera och analysera förbättringsmöjligheter är exempelvis de sju ledningsverktygen eller 
de sju processförbättringsverktygen vilket kan användas för att fastställa de huvudsakliga orsakerna. 
Ovanstående verktyg kan användas för att både identifiera och vidare analysera 
förbättringsmöjligheter gällande en process ändamålsenlighet. 
 
För förbättringar av en process effektivitet kan Harringtons ”Streamlining”-verktyg användas. Dessa 
används både för att identifiera såväl som förbättra en process effektivitet. 
 
Processförbättringsgrupper – kort sikt 
Vattenkraften bör behålla de befintliga centrala förbättringsgrupperna med geografiskt utspridda 
medlemmar eftersom det skapar möjlighet till enhetliga lösningar och förbättringar. 
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Processförbättringsgrupper – lång sikt 
Förutsatt att processernas kopplingar och samverkan klargörs enligt rekommendation ovan kan 
processförbättringsgrupper behöva arrangeras om så att gruppens sammansättning reflekterar 
samtliga enheter som processen korsar. 
 
På längre sikt bör det även skapas geografiskt lokala processförbättringsgrupper eftersom centrala 
grupper inte lika effektivt kan genomföra lokala processförbättringar. Lokala processledare bör ingå i 
de centrala grupperna för att kunna sprida lokala förbättringar och lösningar. 

7.1.2 Organisera 

Processägare – kort sikt 
Nuvarande processägare bör behållas. Förutsatt att processernas kopplingar och samverkan klargörs 
enligt rekommendation ovan kan det framkomma att de nuvarande processägarnas ansvarsområden 
överlappar varandra. Då är det viktigt med ett nära och bra samarbete mellan processägarna för att 
undvika suboptimeringar i den gemensamma processen. 
 
Processägare – lång sikt 
Uppstår situationen med överlappande ansvarsområden är ett alternativ att på längre sikt 
strukturera om processägaransvaret så att det bara blir en processägare per processflöde. 

7.1.3 Leda 

Strateginedbrytning – lång sikt 
Vattenkraften bör bryta ned strategier och övergripande mål efter processerna. 
 
Styra efter processer – lång sikt 
Utses processägare baserat på klargjorda processer bör ansvaret för styrningen och utvecklingen av 
processerna, och således verksamheten, ligga hos processägarna och inte hos funktionella 
enhetschefer. Enhetschefer ska istället inneha resursägarroller, där de är ansvariga för resurserna i 
de enheter som processen korsar. 

7.1.4 Synsätt 

Processyn 
Vattenkraften har tagit fram en syn på varför Vattenkraften ska arbeta processorienterat och vad det 
innebär. Denna syn är inte spridd i någon större utsträckning i organisationen. Samtliga medarbetare 
bör vara medvetna om denna syn inom Vattenkraften, att man jobbar processorienterat och varför. 
Det är viktigt att det från ledningshåll konsekvent förmedlas till övriga organisationen att 
Vattenkraften ska arbeta processorienterat. Alla medarbetare bör känna till processynen men det 
gäller i första hand de som på en regelbunden basis arbetar med processarbete, såsom processägare, 
processförbättringsledare med mera. Denna syn bör kontrolleras, fastställas och göras officiell samt 
spridas till samtliga medarbetare inom organisationen. 
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8 Förbättring av Avbrottsplaneringsprocessen 
I detta kapitel presenteras den praktiska processförbättringen av Avbrottsplaneringsprocessen. 
Kapitlet inleds med en initial analys av Avbrottsplaneringsprocessen därefter presenteras underlag för 
att förstå processen. I efterföljande avsnitt presenteras en identifierad förbättringsmöjlighet och 
analys av denna. Slutligen presenteras rekommendationer på förbättringsförslag och fortsatt analys. 

Kapitlets upplägg är enligt nedan: 

 8.1 Initial analys 

 8.2 Förstå processen 

 8.3 Värdera processen 

 8.4 Fastställ orsaker och analysera 

 8.5 Förslag till fortsatt analys 
 

8.1 Initial analys 

Enligt Vattenkraftens processkartläggning över Avbrottsplaneringsprocessen, se avsnitt 5.2.3, består 
Avbrottsplaneringsprocessen av två delprocesser; årsplanering och korttidsplanering. Vid jämförelse 
med Avbrottsprocessen, se avsnitt 5.4.1, framgick det inte finns något objekt som kopplar samman 
de två delprocesserna. Årsplanen är inte ett objekt som startar igång korttidsplaneringen utan 
information i form av preliminära avställningstider. Det kan även ses att årsplaneringen och 
korttidsplaneringen har olika leverantörer och kunder. Det går därför inte att analysera 
Avbrottsplaneringsprocessen som en process utan de två delprocesserna måste analyseras separat. 
På grund av tidsbrist att analysera båda delprocesserna, samt att initiala kontakter i examensarbetet 
är med personer som arbetar i korttidsplaneringsprocessen avgränsas det fortsatta 
förbättringsarbetet till korttidsplaneringsprocessen. 
 
Förbättringsarbetet följer det tillvägagångssätt som presenteras i avsnitt 4.7, se Figur 8.1.1. 
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Figur 8.1.1 Tillvägagångssätt för processförbättringsarbetet. 
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8.2 Förstå processen 

Förbättringsarbetets utgångspunkt är att skapa förståelse för processen. Informationen inhämtades 
från en tidigare framtagen aktivitetsbeskrivning, se Bilaga 2, av Vattenkraften över 
korttidsplaneringen samt via intervjuer med processägaren och personal i processen.  

8.2.1 Underlag 

I detta avsnitt beskrivs korttidsplaneringsprocessens syfte, in- och utobjekt, leverantörer och kunder. 

 Mål och syfte   
I korttidsplaneringen planeras och samordnas avbrott på vattenkraftsanläggningarna för 
arbete som medför avställningar, begränsningar i produktion eller avbrott för provningar. 
Korttidsplaneringen ska även bestämma ansvarsförhållanden mellan berörda parter enligt 
gällande elsäkerhetsanvisningar och andra säkerhetsanvisningar, för arbete i och invid 
kraftstationer och vattenmagasins vattenvägar. 

 Inobjekt 
Korttidsplaneringen startar med en arbetsbegäran. Arbetsbegäran innehåller information om 
tidpunkt- och begärd tid för avbrottet samt vilka anläggningsdelar som arbetet utförs på.  

 Utobjekt 
Korttidsplaneringen resulterar i en skriftlig arbetsbekräftelse. Arbetsbekräftelsen är ett 
beslut på att avbrottet är godkänt och genomförbart enligt överenskommelse med 
Produktionsledningen (PD) där hänsyn tagits till entreprenörens önskemål. I 
arbetsbekräftelsen är det även bestämt gällande ansvarsförhållanden under avbrottet. 

 Leverantör 
Entreprenör för basunderhåll, Vattenfall Service (VS), är den officiella 
kommunikationskanalen, det vill säga leverantören, in till korttidsplaneringen. För större 
investeringsprojekt skriver VS arbetsbegäran på uppdrag av projektledaren. 

 Extern Kund 
Den externa kunden till Avbrottsplaneringsprocessen är utsedd entreprenör som ska utföra 
arbetet på eller invid kraftstationen.  

Vidare finns det intressenter till korttidsplaneringen. För dessa utgör arbetsbekräftelsen 
viktig information i deras planeringsarbete. Intressenterna är PD, Operativ drift och den som 
begärt avbrottet.  

 Intern Kund 
En viktig intern kund är produktionsledningen som vid avbrott där avställningar medför 
produktionspåverkan avgör huruvida avbrottet är genomförbart utifrån rådande 
produktionsförhållanden. 

8.2.2 Flödeskarta och aktivitetsbeskrivning 

För att skapa en tydlig bild av arbetsflödet i korttidsplaneringen genomfördes en flödeskartläggning, 
se Figur 8.2.1. Flödeskartläggningen baserades på information från Vattenkraftens rutinbeskrivning 
av korttidsplaneringen samt intervjuer med processägarna för Operativ drift respektive 
Driftplanering.  
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Figur 8.2.1 Matrisflödeskarta över korttidsplaneringsprocessen. 

 
Granska arbetsbegäran 
Inkomna arbetsbegäran lämnas till Kontrollrumsingenjör (KI) på berörd Driftcentral (DC), som 
handlägger eller vidarebefordrar arbetsbegäran. Avbrott som är kortare än ett dygn eller ej 
innehåller flera anläggningsdelar hanteras av kontrollrumsingenjör (KI) på berörd driftcentral. 
Avbrott som är längre än ett dygn eller innehåller flera anläggningsdelar hanteras i första hand av 
områdets driftingenjör på driftledningen, i andra hand av KI och i tredje hand av vakthavande 
ingenjör (Vhi).  Arbetsbegäran granskas för att avgöra om den innehåller all nödvändig information 
från entreprenören för att kunna planera avbrottet. Saknar arbetsbegäran viktig information skickas 
den tillbaka till entreprenören för komplettering.   
 
KI DC - Utföra bedömning 
Vid korta stopp är det främst KI DC som utför bedömningen om avbrottet är genomförbart enligt 
angiven tidsåtgång och påverkan på produktionsförmågan vid anläggningen. I bedömningen 
undersöks även om avbrottet kan samordnas med andra internt årsplanerade avbrott och externt 
planerade avbrott. Om avbrottet medför en begränsning av kraftstationens produktion eller kräver 
reglering av vattenmagasin, sker bedömningen i samråd med Produktionsledningen (PD).  
 
Driftledning/Vhi – Utföra bedömning 
Vid långa stopp är det främst driftledningen som utför bedömningen om avbrottet är genomförbart 
enligt angiven tidsåtgång och påverkan på produktionsförmågan vid anläggningen. I bedömningen 
undersöks även om avbrottet kan samordnas med andra internt årsplanerade och externt planerade 
avbrott.  Längre avbrott medför ofta en mer omfattande påverkan där hänsyn måste tas till 
älvstappning, andra stationer och intressenter, vilket kräver en nära kontakt med produktionsledning 
(PD).  
 
Bedömning produktion driftoptimering 
Baserat på informationsunderlag från KI DC eller Driftledning/Vhi, bedömer PD huruvida avbrottet är 
genomförbart med hänsyn till Vattenfalls produktionskrav och den ekonomiska påverkan som 
avbrottet medför. Hänsyn tas även till hur akut den avhjälpande åtgärden är. PD beslutar om 
avbrottet är genomförbart eller om avbrottet måste planeras om alternativt senareläggas.   



 
 

 56 

 
Utse kopplingsansvarig 
Kopplingsansvarig under avbrottet bestäms enligt ESA-05 bestämmelser. Som tumregel gäller att den 
som har den största delen av kopplingarna på sitt område utses som ansvarig. Om KI DC är 
kopplingsansvarig meddelas DC-arbetsledare om behov av extra resurser behövs för att upprätta en 
kopplingssedel/driftorder. 
 
Utfärda arbetsbekräftelse 
Delge arbetsbekräftelsen till samtliga berörda av avbrottet. 
  
Upprätta kopplingssedel/driftorder 
Upprätta kopplingssedel/driftorder enligt rutinbeskrivningen i dokumentet Driftorder, 
kopplingssedel. 

8.2.3 Mätetal och uppföljning 

För att mäta och följa upp korttidsplaneringsprocessen finns det enligt Vattenkraften två 
huvudsakliga uppföljningsparametrar; produktionsbortfall och tillgänglighet. 

 
Produktionsbortfall 
Enligt Vattenkraftens ledning är ett mål att avbrottsplaneringen ske på ett effektivt sätt för att 
minimera produktionsbortfall. Produktionsbortfall, eller även kallat spill, uppstår under ett avbrott då 
vatten måste släppas ut genom kraftverkets utskovsluckor utan att kunna användas för 
energiproduktion. Spill är uppdelat i två kategorier, oplanerat spill och planerat spill. Planerat spill är 
beräknat utifrån den produktionsförlust som uppstår till följd av årsplanerade avbrott. Oplanerat spill 
uppstår på grund av två orsaker: Det första är om spill uppstår på grund av ett oförutsett avbrott som 
inte årsplanerats. Den andra orsaken är om ett årsplanerat avbrott tar längre tid än planerat, då 
räknas det spill som sker under den planerade tiden för avbrottet som planerat spill och tiden som 
överskrider som oplanerat spill. Uppföljning av mängden spill sker veckovis och sammanställs i 
kvartalsrapporterna. 
 
Tillgänglighet 
Tillgänglighet mäts som procentuella andelen drifttid som kunnat användas under en given 
tidsperiod. Tillgänglighet mäts inom Vattenkraften som: 
 

stoppaneradekorttidsplstörningDrifttid

Drifttid
änglighetTil

_
(%)lg


   

 
 
Drifttid är lika med planerad tid att tillgå för produktion borträknat vattenbesparingstimmar och 
årsplanerade stopp. Till störningar räknas förlängda årsplanerade avbrott samt fel som orsakat att en 
anläggning inte kunnat användas, exempelvis start- och stopproblem. Korttidsplanerade stopp är 
sådana stopp som inte finns med på fastställd årsplan. Tillgängligheten är inte direkt proportionell 
mot produktionsbortfallet, då en tillgänglighetsförlust inte alltid medför produktionsbortfall. 
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8.3 Värdera processen 

För att värdera korttidsplaneringens ändamålsenlighet intervjuades Vattenfall Service om vilka krav- 
och kundbehov de har samt hur väl dessa uppfylls. 

8.3.1 Behov och kundtillfredsställelse 

I intervjun framkom två huvudsakliga behov: 

 Kopplingsansvar under avbrottet 

 Arbetsbekräftelsen utfärdas i tid 
 
Kopplingsansvar under avbrottet 
En viktig aspekt vid utförande av underhållsarbete är el- och personsäkerheten.  Därför är det viktigt 
att det i arbetsbekräftelsen klargjorts vem som är kopplingsansvarig under avbrottet. 
Kopplingsansvariges uppgift är att utföra av- och påkopplingar kring transformatorer, utskovsluckor 
med mera. VS upplever att det ibland är ologiskt vem som är kopplingsansvarig. VS menar 
exempelvis att då de borde vara kopplingsansvarig på grund av att de har personal i riskområden, 
exempelvis dykare, har det i korttidsplaneringen istället beslutats att berörd driftcentral är 
kopplingsansvarig. Detta innebär för att koppla av/på anläggningsdelar måste VS först kontakta 
driftcentralen, vilket kräver tid och kan utgöra en säkerhetsrisk. 
 
Arbetsbekräftelsen utfärdad i tid 
Vid längre avbrott behöver VS erhålla arbetsbekräftelsen i god tid innan avbrottet för att kunna 
planera och hyra in resurser i form av material och personal. VS vill inte binda upp för mycket 
resurser innan en arbetsbekräftelse utfärdats eftersom att det kan innebära en stor kostnad om 
avbrottet inte är genomförbart. 
 
Vid kortare avbrott behöver VS arbetsbekräftelsen ungefär en arbetsdag före avbrottet för att kunna 
planera och förbereda arbetet. VS menar att vid kortare avbrott förekommer det att 
arbetsbekräftelsen utfärdas väldigt nära inpå avbrottet, vilket medför svårigheter för VS att planera 
arbetet. Detta kan orsaka att arbetet kommer igång senare än planerat. 

8.3.2 Förbättringsmöjlighet 

Entreprenören för basunderhåll (VS) anser att det är viktigt att arbetsbekräftelsen utfärdas i tid samt 
att kopplingsansvar är tydligt och logiskt. Enligt VS fungerar detta i dagsläget bra men VS menar även 
att det finns förbättringsmöjlighet gällande att arbetsbekräftelsen utfärdas för nära inpå avbrottet 
och att kopplingsansvaret kan bli tydligare.  
 
Målet med det fortsatta analysarbetet i denna studie är att identifiera orsaker till att 
arbetsbekräftelser utfärdas för nära inpå avbrottet. Genom att göra detta kan sedan 
förbättringsåtgärder genomföras i syfte att minska andelen arbetsbekräftelser som utfärdas för nära 
inpå avbrottet. Initialt undersöktes antalet arbetsbekräftelser som utfärdas mindre än en dag före 
avbrottet men på grund av tidsbrist och tillgänglighet av data kunde inte ett korrekt underlag 
införskaffas.  
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8.4 Fastställ orsaker och analysera processen 

Efter att en förbättringsmöjlighet eller ett problem identifierats måste de bakomliggande orsakerna 
analyseras. En sytematisk analys kan utföras med hjälp av ett orsak-verkan-diagram, vilket i denna 
studie använts för att identifiera bakomliggande orsaker som påverkar korttidsplaneringsprocessens 
ändamålsenlighet. Analysen utfördes tillsammans med en erfaren kontrollingenjör och 
kompletterades med information via telefonintervju med en erfaren driftingenjör. Utifrån analysen, 
se Bilaga 1, identifierades fyra övergripande orsaker: 

 Felaktig arbetsbegäran  

 Svårigheter att utföra bedömning 

 Svårigheter att upprätta driftorder 

 Svårigheter att utfärda arbetsbekräftelse 
 
Felaktig arbetsbegäran 
Arbetsbegäran innehåller information om tidpunkt för avbrottet, begärd tid av entreprenören samt 
vilka anläggningsdelar som berörs av avbrottet. Informationen i arbetsbegäran utgör underlaget för 
den fortsatta planeringen och bedömningen i processen. Det är viktigt att det är tydligt specificerat 
vilka anläggningsdelar som påverkas av avbrottet, därför att det inverkar på vilka intressenter som 
avstämning måste ske mot, samt vem som ska vara kopplingsansvarig under avbrottet. 
 
Felaktigheter i arbetsbegäran kan bero på att arbetsbegäran lämnats in sent, att arbetsbegäran inte 
är komplett ifylld eller att den lämnats in felaktigt. En sent inlämnad arbetsbegäran från 
entreprenören medför att planering måste utföras på en kortare tid och kan i förlängningen leda till 
att arbetsbekräftelsen utfärdas sent eller att mindre tid ägnas åt att planera och samordna 
avbrotten. Om arbetsbegäran inte är komplett krävs att kompletterande information inhämtas, vilket 
kräver tid och resurser.  
 
Det är önskvärt att samtliga arbetsbegäran lämnas in och registreras i IT-systemet Conwide, då 
arbetsbegäran kan hanteras genom hela processen och konverteras till en arbetsbekräftelse. 
Arbetsbegäran som lämnas in via telefon eller mail medför extra arbete för ansvarig 
avbrottsplanerare som då måste skriva in arbetsbegäran i Conwide. Arbetsbegäran som lämnas in via 
Conwide säkerställer även att rätt person handhar planeringen för avbrottet. 
 
Svårighet att utfärda arbetsbekräftelse 
Det kan ibland vara otydligt vem som är intressent till avbrottet och därmed behöver ta del av 
arbetsbekräftelsen. Arbetsbekräftelsen utfärdas oftast via mail, saknas den informationen blir det 
svårt att avgöra till vem arbetsbekräftelsen ska skickas. Om mailadressen saknas skickas 
arbetsbekräftelsen via fax eller mail till anläggningen där arbetet ska utföras.  
 
Svårigheter med att upprätta driftorder 
Driftorder/kopplingssedel är ett dokument som anger vilka av- och påkopplingar som måste utföras 
före eller under avbrottet. Det kan vara svårt att avgöra ansvarsområde vid stora komplicerade 
kopplingar där flera driftordrar går in i varandra, det vill säga med flera kopplingsansvariga eller där 
arbete ska ske på objekt vid driftansvarsgränsen. 
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Driftorder/kopplingssedel kräver tid och resurser att upprätta. Arbetsbegäran där en skriftlig förebild 
erfordras ska lämnas in minst tio dagar före avbrottet, för att ansvarig avbrottsplanerare ska kunna 
avsätta nödvändiga resurser för att upprätta och kontrollera driftordern/kopplingssedeln.  
 
Svårigheter att utföra bedömning 
Bedömningen påverkas främst av brist på tid för att utföra djupare analyser av risker och 
konsekvenser samt att samordna avbrott. 

8.4.1 Största orsaken till påverkan 

I denna studie tilläts deltagarna peka ut vilka orsaker de ansåg har störst påverkan på 
ändamålsenligheten. Deltagarna pekade ut att arbetsbegäran som lämnas in sent samt resursbrist för 
att upprätta driftorder är de två största orsakerna.  
 
Orsak-verkan-analysen visar även att det finns ett samband mellan felaktig arbetsbegäran och flera 
av de övriga orsakerna. Otydligheter i arbetsbegäran kan leda till att berörda intressenter inte 
informeras, att resurser måste används till att inhämta kompletterande information samt motverkar 
att planeringen utförs på ett så effektivt sätt som möjligt. Att arbetsbegäran kommer in i skälig tid 
före avbrottet är viktigt ur en säkerhetsaspekt för att kunna genomföra risk- och konsekvensanalyser. 
Det är även viktigt att det finns tillräckligt med tid för samordna avbrotten med andra internt 
årsplanerade avbrott och externt planerade avbrott vilket påverkar produktionsbortfallet och 
tillgängligheten. 
 

8.5 Förslag till fortsatt analys 

Nästa steg är att samla in mätdata och information om orsakerna, men på grund av brist på mätdata 
kunde inte korrekt information införskaffas. I detta avsnitt presenteras istället förslag på vad som bör 
mätas och hur det ska genomföras. Detta ger möjlighet att skapa ett faktabaserat beslutsunderlag för 
det fortsatta förbättringsarbetet. 
  
Arbetsbekräftelse 
För att säkerställa att arbetsbekräftelsen levereras i tid innan avbrottet ska utföras bör det finnas en 
fastställd tid innan avbrottet då arbetsbekräftelsen ska utfärdas. Detta ska fungera som mål där 
avvikelser i tid kan mätas. Detta är viktigt för att säkerställa att entreprenören erhåller 
arbetsbekräftelsen i tillräcklig tid innan avbrottet. Mätetalet ska även fungera som mål vid 
förbättringsarbete för att kunna utvärdera om vidtagna åtgärder ger önskat resultat på utfallet. 
 
Arbetsbegäran 
För att säkerställa att arbetsbegäran kommer in inom skälig tid före avbrottet bör det finnas en 
fastställd tid innan avbrottet som arbetsbegäran ska lämnas in. Detta ska fungera som mål där 
avvikelser i tid kan mätas. Genom att sammanställa avvikelserna under en given tidsperiod erhålls ett 
mätetal för orsaken; arbetsbegäran sent inlämnad. Mätetalet fungerar som utgångspunkt vid 
förbättringsarbete där åtgärder kan arbetas fram tillsammans med entreprenören om hur 
förbättringar kan genomföras för att arbetsbegäran ska lämnas in i tid. 
 
För att vidare kunna utvärdera hur informationen i arbetsbegäran kan göras tydligare bör mätningar 
ske i form av en strecktablå. Strecktablån, se figur 8.5.1, är användbart för att samla in data om 
förekomsten av olika typer av fel eller avvikelser som kan förekomma. Kategorierna motsvara de 
olika feltyperna, se Figur 8.5.1 för ett exempel.  
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Figur 8.5.1 Fiktivt exempel på en strecktablå över förekomsten av fel i arbetsbegäran. 

 
Genom att mäta, kan de viktigaste orsakerna till oklarheter i arbetsbegäran identifieras. Att 
exempelvis mäta separat för olika typer av inlämningsmetoder ger värdefull information om det 
skiljer mellan arbetsbegäran inlämnad via Conwide, telefon eller mail. Mätningarna är ett hjälpmedel 
för att avgöra vars den största förbättringspotentialen finns. 

 

 

          Antal     

Kontaktinformation saknas   ||||                  4 

Otydligt vilka anläggningsdelar som påverkas ||                  2 

Otydlig arbetsbeskrivning   |||| ||                  7 
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9 Slutsats och diskussion 
I detta kapitel presenteras studiens slutsatser tillsammans med en diskussion kring resultatet och dess 
relevans. Här görs även en utvärdering av de metodvals som gjorts och hur de påverkar studiens 
resultat. Avslutningsvis ges förslag till fortsatta studier. 
 
Kapitlets struktur är enligt nedan: 

 9.1 Slutsats 

 9.2 Diskussion om studiens resultat 

 9.3 Diskussion om studiens genomförande, validitet och reliabilitet 

 9.4 Förslag till fortsatta studier 
 

9.1 Slutsatser 

Syftet med detta examensarbete kan delas upp i tre delar: 

 Rekommendationer för utveckling av Vattenkraftens processorienterade arbete 

 Rekommendationer för utveckling av Vattenkraftens processförbättringsarbete 

 Tillvägagångssätt för processförbättringsarbete inom Vattenkraften 
 

Baserat på arbetets tre syften har arbetet resulterat i följande: 
 
Utveckling av Vattenkraftens processorienterade arbete 
Arbetet har resulterat i rekommendationer för hur Vattenkraftens processorienterade arbete kan 
utvecklas. Rekommendationerna är framtagna med hänsyn till Vattenkraftens nuvarande och 
önskade processorienterade arbete samt teorier inom området. Dessa rekommendationer skapar 
förutsättningar för Vattenkraften att bedriva processförbättringsarbete. 
 
Utveckling av Vattenkraftens processförbättringsarbete 
Arbetet har resulterat i rekommendationer för hur Vattenkraftens processförbättringsarbete kan 
utvecklas. Rekommendationerna är framtagna med hänsyn till Vattenkraftens nuvarande och 
önskade processförbättringsarbete samt teorier inom området Dessa rekommendationer inkluderar 
användande av analysmetoder och -verktyg vid processförbättring. 
 
Tillvägagångssätt vid processförbättring inom Vattenkraften 
En modell för processförbättringsarbete har tagits fram baserad på studerade teorier inom 
processförbättringsområdet. Modellen har även konkret tillämpats på en delprocess inom 
Vattenkraften som resulterade i rekommendationer på hur fortsatt processförbättringsarbete inom 
delprocessen ska genomföras. 
 
Då rekommendationerna för processorienterat arbete och processförbättringsarbete är framtagna 
för Vattenkraftens nuvarande och önskade situation. Därmed anses de två första syftena vara 
uppnådda. Processförbättringsmodellen är framtagen baserad på processförbättringsteorier och har 
tillämpats på en delprocess inom Vattenkraften, vilket gör att den anses uppfylla det tredje syftet 
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9.2 Diskussion om studiens resultat 

Processorienterat arbete har i studien ansetts bestå av två delar, processförbättringsarbete samt 
förutsättningar för att bedriva processförbättringsarbete. Studien har visat att Vattenkraften inte till 
fullo har de förutsättningar som krävs för processförbättringsarbete samt att det 
processförbättringsarbete som bedrivs till stor del saknar systematik. En förutsättning som 
Vattenkraften saknar är processer beskrivna så att verksamhetens helhet inte framgår. Detta anses 
vara den för Vattenkraften viktigaste rekommendationen att åtgärda eftersom många utav de övriga 
rekommendationerna är beroende av denna. Resurser är ändliga och det går inte att förbättra alla 
processer samtidigt, prioriteringar måste göras. Sådan prioritering inkluderar även vilka processer 
som ska kartläggas djupare för skapande av förståelse vid förbättringsarbetet. De processer som 
kartläggs speglar även vilka processer som processmätetal kan upprättas för och analyseras, vilket i 
förlängningen innebär att förbättringar kan ske.  Vilka processer som kartläggs i en verksamhet beror 
enligt Rentzhog (1998, s 102) på syftet med processarbetet. Ska enskilda ”problem-processer” 
förbättras är det mer fokus på att kartlägga enskilda processer och mindre vikt på att skapa en 
övergripande processtruktur. Ska däremot en ledningsstruktur skapas är den övergripande 
processtrukturen prioriterad. Eftersom Vattenkraften redan har etablerade 
processförbättringsgrupper bör det inte vara omöjligt att använda båda angreppssätten, det vill säga 
både skapa en ledningsstruktur i de övergripande processerna såväl som att förbättra de enskilda 
processerna. Det senare är speciellt viktigt eftersom konkreta förbättringar är det mest påtagliga 
resultatet av en processorientering och skapar drivkraft i processarbetet för medarbetarna.  
 
I studien har en modell för processförbättringsarbete tagits fram och ett praktiskt 
processförbättringsarbete har genomförts för att visa på dess tillämpning. Även om modellen 
tillämpats på en enskild delprocess är den mest troligt användbar på alla nivåer i processtrukturen då 
utgångspunkten är densamma. Det har även givits förslag på lämpliga analysverktyg för 
problemlösning.  Då det finns en uppsjö av användbara metoder och verktyg för förbättringsarbete är 
det syftet med förbättringen som avgör valet av verktyg. Verktygen som rekommenderas ska därför 
ses som en grund för problemlösning men att det även finns andra metoder och verktyg som kan 
vara användbara vid andra tillfällen. 
 
En annan aspekt som är viktig för det processorienterade arbetet inom Vattenkraften är den 
geografiska utspridningen. Eftersom det är i princip likartade verksamheter som utförs på olika 
geografiska orter blir gemensamma processer av stor vikt. Detta gäller speciellt då styrningen av 
elproduktion koordineras gemensamt för hela Vattenkraften.  
 

9.3 Diskussion om genomförande, validet och reliabilitet 

Vald ansats för metod och datainsamling anses ha gett möjlighet att uppfylla studiens syfte och mål. 
Eftersom processorientering är ett väldigt mångfacetterat område har författarna åtskilda gånger fått 
begränsa vilka områden som undersökts då det inte funnits tillräckligt med resurser och tid att 
undersöka samtliga aspekter. Fokus har legat på processledning som ansågs innehålla de viktigaste 
förutsättningarna för det praktiska förbättringsarbetet, men även anställdas syn och värderingar om 
processer och ett processorienterat arbetssätt har undersökts. Även det praktiska 
förbättringsarbetet har avgränsats under studien eftersom det framgick att delprocesserna 
årsplanering och korttidsplanering inte är direkt ihopkopplade. Även här har tid och resursbrist 
hindrat utförandet av en analys av båda delprocesserna. Valet att vidare studera korttidsplaneringen 
anses inte ha hindrat att visa på tillämpning av systematiskt processförbättringsarbete, som var ett 
syfte med studien. 
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Den teoretiska referensramen har sammanställts genom en omfattande litteraturstudie inom 
området, där olika författares syn har vägts samman. De modeller som legat till grund för 
gapanalysen samt det praktiska förbättringsarbetet kan därför anses ha stort generaliserbart värde. 
På så sätt har studiens externa validitet säkrats. 

 
På grund av respondenternas geografiskt stora utspridning har det i datainsamlingen använts en 
större andel tillgängligt arkivmaterial än först planerat. För att säkerställa riktigheten i de 
processkartläggningar som utförts tillika analysen av materialet har en kontinuerlig telefon- och 
mailkontakt upprätthållits med kunniga personer inom Vattenkraften. På så sätt har studiens 
reliabilitet stärkts.  
 
Begreppsvaliditeten har stärkts genom att låta handledaren och involverade personer vid 
Vattenkraften kontinuerligt granska delar av rapporten för att säkerställa dess riktighet. 
 

9.4 Förslag till fortsatta studier 

Det finns flera olika strategier för att implementera processorienterat arbete i en verksamhet och 
ingen strategi kan direkt sägas utesluta de andra. Förslag på fortsatta studier är att undersöka vilken 
metod som är bäst lämpad för Vattenkraften att använda vid förankringen av ett processorienterat 
arbete. 
 
I denna studie har det identifierats att Vattenkraften använder övergripande mätetal på hur 
verksamheten fungerar, exempelvis tillänglighet och produktionsbortfall. Förslag på fortsatt studie är 
hur dessa mätetal kan brytas ned i verksamheten så även delprocesserna kan värderas och följas 
upp. 
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Bilaga 1 Orsak-Verkan-Analys  
 
 

Påverkan 

ändamålsenlighet

Svårigheter med att utfärda arbetsbekräftelse

Svårigheter med att utföra bedömning

Felaktig arbetsbegäran

Arbetsbegäran sent inlämnad

Inte komplett ifylld

Kontaktinformation saknas

Oklart hur avbrottet påverkar driften

Arbetsbegäran felaktigt inlämnad

Svårt att kontakta rätt person för komplettering

Svårt att ägna tillräckligt med tid vid bedömning

Bristande kommunikation 

Otydligt vem som

 är intressent

Svårt att veta vart 

Arb.bek ska skickas

Svårigheter med att upprätta driftorder

Svårigheter att veta vad som

 ska frånkopplas

Svårt att kontakta person med rätt kunskap

Resursbrist för att upprätta 

driftorder

Kontrolleras av en andra person
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Bilaga 2 Aktivitetsbeskrivning korttidsplaneringsprocessen 
 

 
1 Inledning 

Syfte och mål med delprocessen 

Att alla årsplanerade avbrott och andra planerbara avbrott ska föregås av en skriftlig 
avbrottsbegäran som inlämnas till kopplingsansvarig för anläggningen/anläggningsdelarna.  

I de fall då skriftlig förebild erfordras, exempelvis driftorder, för genomförande ska 
avbrottsbegäran vara inlämnad minst 10 dagar före begärt avbrott. Att överenskomma 
inkommen avbrottsbegäran med produktionsledningen när avbrottet innebär begränsning av 
kraftstations produktion eller reglering av magasin. 

Att klarlägga ansvarsförhållanden mellan berörda parter i avbrottsbegäran enligt 
elsäkerhetsanvisningarna ESA eller Säkerhetsanvisningarna för arbete i och invid 
kraftstationers och vattenmagasins vattenvägar. 

Att ansvarsförhållanden och överenskommelser finns dokumenterade i en 
avbrottsbekräftelse som delges alla berörda parter. 

2 In- och Utflöde 

Inobjekt Från vem Utobjekt Till vem 

Avbrottsbegäran Entreprenör 

Nätägare 

Projektledare 

Avbrottsbekräftelser 

 

 

Berörd entreprenör 

Kund  

Operativ drift 

Anläggningsprocessen 

Den som begärt 
avbrott 

 
3 Rutinbeskrivning 

Beskrivning av aktiviteter Roll/Ansvarig 

 

1.Ta emot och granska skriftlig avbrottsbegäran. 

 

2. Innehåller avbrottsbegäran fullständiga uppgifter för 
fortsatt planering ? 

 

Nej: åter avsändare för komplettering 

 

3. Avser avbrottsbegäran avbrott i mer än ett dygn 
och/eller berör flera kopplingsansvariga ? 

 

Ja : gå till punkt 9 

 

Nej : för avbrott som innebär begränsning av 
produktionen överenskommes detta med produktions-
ledningen. 

 

 

 

Kopplingsansvarig (DCXX) 

 

Kopplingsansvarig 

 

 

 

 

Kopplingsansvarig 
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4. Utse, eventuellt i samråd, kopplingsansvarig för 
avbrottet.  

( eldriftsansvar under 1000 V är delegerat till 
entreprenör som innehar basunderhållet )   

  

5. Delge avbrottsbekräftelse till samtliga berörda  av 
avbrottet. 

 

6. Är DCXX kopplingsansvarig ?  

 

Ja : meddela berörd arbetsledare DCXX att resurs behövs 
för att upprätta driftorder / kopplingssedel. 

 

7. Upprätta driftorder / kopplingssedel 

( se driftdokument under driftplanering ) 

 

8. Följ avbrotten och inhämta information om 
förändringar som kan förändra avbrottstiderna och  
meddela detta till produktionsledningen.  

 

9.  För avbrott som innebär begränsning av 
produktionen överenskommes detta med 
produktionsledningen. 

 

10. Utse i samråd med övriga kopplingsansvariga vem 
som ska vara kopplingsansvarig för avbrottet. 

( som kopplingsansvarig utses oftast den som har största 
delen av kopplingarna på sitt ansvarsområde eller den 
som har initierat åtgärderna ). 

 

11. Delge avbrottsbekräftelse till samtliga berörda  av 
avbrottet. 

 

12. Är DCXX kopplingsansvarig ?  

 

Ja : meddela berörd arbetsledare DCXX att resurs behövs 
för att upprätta driftorder / kopplingssedel. 

 

13. Upprätta driftorder / kopplingssedel 

( se driftdokument under driftplanering ) 

 

14. Följ avbrotten och inhämta information om 
förändringar som kan förändra avbrottstiderna och  
meddela detta till produktionsledningen.  

 

Beskrivning för vattenvägar, delegering ej klar ?? 

 

 

Kopplingsansvarig 

 

 

 

 

Kopplingsansvarig 

 

Kopplingsansvarig / ansvarig 
avbrottsplanerare 

 

 

Kopplingsansvarig 

 

 

Kopplingsansvarig 

 

Kopplingsansvarig 

 

 

Ansvarig avbrottsplanerare / vhi 

 

 

 

Ansvarig avbrottsplanerare / vhi 

 

 

 

 

 

Ansvarig avbrottsplanerare / vhi 

 

Kopplingsansvarig / ansvarig 
avbrottsplanerare /vhi 

 

 

 

Kopplingsansvarig / ansvarig 
avbrottsplanerare /vhi 
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Bilaga 3 Intervjuguide 
Guiden fungerar som struktur under intervjuerna. Avvikelser från strukturen kan ske under 
intervjuerna ifall det bedöms nödvändigt. Frågorna kan även anpassas efter respondenterna. 
Förklaringar av frågorna kan ske om det krävs. 
 

Frågor om nuläget 
 
Processorienterat arbete 

 Vad anser du att en process är för någonting? 

 Finns det en definition av vad en process är för någonting inom Vattenkraften? 

 Vad anser du att processledning är för något? 

 Hur upplever du att Vattenkraften med processer i dagsläget? 

 Hur har det processorienterade arbetssättet implementerats i verksamheten?  

 Arbetar Vattenkraft i tvärfunktionella team genom processerna? 

 Vilka svårigheter upplevs med att införa och tillämpa processorienterat arbete inom 
Vattenkraften? 

 Vilka positiva resultat har Vattenkraften uppnått till följd av att arbeta med processer? 
 
Vattenkraftens processer 

 Är Vattenkraftens huvudprocesser identifierade? 

 Är Vattenkraftens stödprocesser identifierade? 

 Är Vattenkraftens ledningsprocesser identifierade? 

 Är leverantör och kund identifierade för Vattenkraftens processer? 

 Har man för processerna tagit reda på kundens behov? 

 Är objekt in/ut identifierat för Vattenkraftens processer? 
 
Kartläggning 

 Är de existerande processkartorna inom Vattenkraften aktuella? 

 Vad används processkartorna till? 

 Varför har man valt den detaljnivå som processkartorna har? 
 
Processförbättringsgrupper 

 Hur arbetar Vattenkraften med förbättringar av processerna? 

 Vad har processförbättringsgrupperna för funktion? 

 Hur identifieras förbättringspotential inom en process? 

 Är processförbättringsgrupperna själva ansvariga för att ta fram förbättringsförslag? 

 Hur prioriteras det vilka förbättringsförslag som används? 

 Hur ofta träffas förbättringsgrupperna? 

 Hur stor andel av gruppmedlemmarnas tid går till grupparbete till skillnad mot deras ”vanliga 
arbete?” 

 
Processmätningar- och analyser 

 Har ni identifierat mätetal för att mäta prestandan på Vattenkraftens olika processer? 
o Om ja, vilka är de? 

 Vad har man för kriterier då processnyckeltal i processerna tas fram? 
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 Använder Vattenkraften några systematiskt förbättringsverktyg eller metoder vid 
processförbättring? 

 
Roller 

 Vilka processorienterade roller finns inom Vattenkraften? 

 Vad har processägare för uppgifter? 

 Finns det risk för konflikter mellan processägare och funktions/linje-chefer? 
 

Frågor om önskat läge 
Frågor om framtiden rör den önskade situation som Vattenkraften vill uppnå med processorienterat 
arbete. Frågorna har till stor del en generell karaktär och används som ett diskussionsunderlag.  
 
Generellt 

 Hur ska Vattenkraften arbeta processorienterat? 

 Vad ska processkartorna användas till? 

 Hur ska processförbättringsgrupperna fungera? 

 Hur ska relationen mellan processägare och funktions/linje-chefer se ut? 
 

 
 
 
 
 
 


