
EXAMENSARBETE

2006:183 CIV

ERIKA LEVANDER
GUN-MARIE MÅRTENSSON

KVALITETSASPEKTER
- Ett sätt att konkretisera och
värdera förbättringsområden

En fallstudie vid Vattenfall AB Vattenkraft

CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET
Industriell ekonomi

Luleå tekniska universitet
Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Avdelningen för kvalitets- & miljöledning

2006:183 CIV • ISSN: 1402 - 1617 • ISRN: LTU - EX - - 06/183 - - SE



 
 
 

Kvalitetsaspekter - ett sätt att konkretisera och värdera 
förbättringsområden 

en fallstudie vid Vattenfall AB Vattenkraft 
 
 
 

Quality aspects – a way to clarify and value areas for 
quality improvement 

a case study at Vattenfall AB Vattenkraft 
 
 
 

Examensarbete utfört inom ämnesområdet kvalitetsutveckling vid Luleå tekniska 
universitet på uppdrag av Vattenfall AB Vattenkraft 

 
 
 
 

Erika Levander 
Gun-Marie Mårtensson 

 
Luleå 2006-02-23 

 
 
 
 

Handledare: 
Bjarne Bergquist, Luleå tekniska universitet 

Sören Ek, Vattenfall AB Vattenkraft 
 

 





 
 

 III 

FÖRORD 
 
Detta examensarbete är det avslutande momentet på civilingenjörsprogrammet 
Industriell ekonomi med inriktning mot Kvalitetsteknik på Luleå tekniska universitet. 
Examensarbetet har utförts under hösten 2005 i samarbete med Vattenfall AB 
Vattenkraft och Avdelningen för kvalitets- och miljöledning.  

Examensarbetet har varit både stimulerande och lärorikt. Vi har fått fördjupade 
kunskaper om de metoder som använts och praktisk tillämpning av våra teoretiska 
kunskaper inom kvalitetsutveckling. Målet har varit att åstadkomma en modell som 
ger fokus på kvalitetsfrågor och som kommer företaget till nytta i det dagliga 
kvalitetsarbetet. Vi tror och hoppas att vi med detta arbete har uppfyllt båda dessa 
mål. 

Vi vill med detta ta tillfället i akt att tacka alla som på olika sätt bidragit till 
färdigställandet av detta arbete. Ett speciellt tack vill vi rikta till alla våra respondenter 
som villigt och tillmötesgående har ställt upp med sin tid och delat med sig av sina 
erfarenheter. Tack även till våra handledare, Sören Ek på Vattenfall AB Vattenkraft 
och Bjarne Bergquist på Avdelningen för kvalitets- och miljöledning, för er hjälp 
under arbetets gång. Vi vill slutligen tacka all personal på Vattenfall AB Vattenkraft, 
och särskilt er på Luleåkontoret, för alla trevliga fikapauser och allt ni har gjort för oss 
under detta halvår.  

 

Luleå, februari 2006 

 

Erika Levander Gun-Marie Mårtensson 
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SAMMANFATTNING 
Ett sätt att skapa systematik, struktur och rutiner i företagets kvalitetsarbete är att 
använda ett kvalitetsledningssystem. Ett ledningssystem är effektivt för att säkra 
tillfredställelse för både kunder och övriga intressenter, genom bland annat högre 
lönsamhet och säkrare produkter. Ledningssystem finns, förutom för kvalitet, även 
för ett antal andra arbetsområden såsom säkerhet, arbetsmiljö, miljö och ekonomi. 
Företag kan nå samordningsfördelar genom att integrera sina olika ledningssystem. 
Vanligt är att systemen för kvalitet, arbetsmiljö och miljö integreras. En fördel med 
integrering är att företaget får en tydligare helhetsbild av verksamheten. En risk som 
beskrivs är dock att vissa områden i det integrerade ledningssystemet får högre 
prioritet än andra. 

Detta examensarbete är utfört vid Vattenfall AB Vattenkraft som har ett 
trippelintegrerat ledningssystem innefattande områdena kvalitet, miljö och 
arbetsmiljö. Problemet är att miljö och arbetsmiljö får högre prioritet än kvalitet som 
därmed hamnar i skymundan. Examensarbetet syftar till att lyfta fram och 
konkretisera kvalitetsfrågorna inom företaget genom framtagande av 
kvalitetsaspekter. Med kvalitetsaspekter menas de aktiviteter inom företaget som 
orsakar någon form av kvalitetspåverkan.  

För att finna Vattenfall AB Vattenkrafts kvalitetsaspekter genomfördes 
examensarbetet i form av en fallstudie med individuella intervjuer som främsta 
datainsamlingsmetod. Intervjumaterialet kategoriserades och analyserades för att 
utveckla ett register med generella kvalitetsaspekter, anpassade till fallföretagets 
verksamhet. Författarna rekommenderar att kvalitetsaspekterna årligen värderas av 
varje avdelning inom företaget för att finna de mest betydande aspekterna för 
respektive avdelning. Examensarbetet har resulterat i en matris till Vattenfall AB 
Vattenkraft, som stöd för värderingen av aspekterna. Dessutom har i rapporten ett 
antal förbättringsförslag föreslagits. 

Sammanfattningsvis är författarnas slutsats att Vattenfall AB Vattenkraft har en 
kompetent personalstab med många välbetänkta åsikter om kvalitets- och 
förbättringsarbete. De intervjuade personerna visade god insikt om vikten av kvalitet 
och det märks hos personalen en vilja för att arbeta med kvalitetsutveckling och 
förbättringar. Det pågår ständigt en mängd förbättringsarbeten inom Vattenfall AB 
Vattenkraft men dessa brister ofta i uppföljning, utvärdering och kommunikation av 
utförda förbättringar. Författarna bedömer att företagets mest betydande 
kvalitetsaspekter är de som berör kvalitetsarbetet, kvalitetsledningssystemet, 
samarbete och kommunikation inom företaget, samarbetspartners samt uppföljning 
och återkoppling i organisationens alla delar. 
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ABSTRACT 

One way to create systematics, structure and routines in the company’s work with 
quality is using a quality management system. By creating a higher profitability and 
more capable products, a quality management system is an effective tool to satisfy 
both customers and other stakeholders. Management systems exist not only for 
quality but also for other areas such as security, working environment, environment 
and economics. Organisations can benefit in terms of co-ordination by integrating 
their different management systems. The systems for quality, working environment 
and environment are generally integrated. An advantage by integrating the 
management systems is reaching a better overall picture of the company’s activities. 
One disadvantage is however that some areas in the integrated management system 
may get higher priority than others. 

This master’s thesis has been carried out at Vattenfall AB Vattenkraft that works 
with the areas quality, working environment and environment in a triple integrated 
management system. One problem is however that quality is lower prioritized than 
the two other areas, getting quality left behind. Due to this, the purpose of the 
master’s thesis is to enhance and concretize the quality issues by developing quality 
aspects. A quality aspect is an activity within the company that affects quality. In 
order to find Vattenfall AB Vattenkraft’s quality aspects, the master’s thesis was 
carried out as a case study with interviews as primary data collection method. The 
material from the interviews was categorized and analyzed to develop a list of 
general quality aspects, adapted to Vattenfall AB Vattenkraft’s organisation and 
activities. 

The authors’ recommendation is to annually evaluate the quality aspects at each 
department within the company in order to find the most significant aspects. The 
master’s thesis has resulted in a matrix developed specifically for Vattenfall AB 
Vattenkraft, as support for the annual evaluation. Furthermore, a number of 
improvement areas have been enlightened in this project report.  

To sum up, the authors conclude that Vattenfall AB Vattenkraft has a competent staff 
with many, well-advised opinions regarding quality and continuous improvements. 
All of the interviewed persons show good insight and understanding of the importance 
of quality management. There is also a general spirit among the personnel to work 
with these questions and improve their work. There are constantly numerous 
processes going on within Vattenfall AB Vattenkraft to improve the company’s 
quality level, but the company often fails in the follow up, evaluation and in 
communicating the performed improvements. According to the authors’ view, 
Vattenfall AB Vattenkraft’s most important quality aspects are the ones regarding the 
improvement of quality; the quality management system; co-operation and 
communication within the company; interaction with distributors and other partners 
plus follow-up and feedback within all parts of the organisation. 
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1 INLEDNING 
I detta kapitel ges en introduktion till kvalitetsområdet och en bakgrund till det 

problemområde som examensarbetet behandlar. Problembeskrivningen utmynnar i 

examensarbetets syfte, som tillsammans med avgränsningarna presenteras i slutet av 

kapitlet. 

1.1 Bakgrund 

Kvalitetsbegreppets innebörd har förändrats över tiden. Från att traditionellt ha varit 
främst en produkt- och produktionsfråga har betydelsen av kvalitet fått en vidare 
omfattning. Juran definierar kvalitet som lämplighet för sitt syfte (Joyce, 1996). Enligt 
Imai (1992) är kvalitet, i dess vidaste mening, allt som kan förbättras. Bergman & 
Klefsjö, (2001, s 23) definierar kvalitet som ”förmågan att tillfredställa, och helst 
överträffa, kundernas behov och förväntningar”. Denna förmåga har enligt Bergman 
& Klefsjö blivit allt viktigare, men också svårare på grund av ökad konkurrens och 
högre krav på företagen från en mängd olika håll. Avgörande för att överleva på 
dagens konkurrensutsatta marknad är, enligt Blomqvist & Haeger (1996), tillämpning 
av ett systematiskt arbetssätt för att ständigt förbättra företagets produkter och 
organisation. 

Det handlar med andra ord om att arbeta med kvalitetsutveckling, en företeelse vilken 
Bergman & Klefsjö (2001) sammanfattar som att skapa ökad kundtillfredsställelse 
med lägre resursåtgång. Vidare menar Bergman & Klefsjö att ett framgångsrikt arbete 
med kvalitetsutveckling kräver ett ledarskap med ett helhjärtat engagemang för 
kvalitetsfrågor. Även Joyce (1996), Dale & Bunney (1999) och Foster (2004) skriver 
om kvalitetsutveckling, som också benämns Totalkvalitet eller TQM1, och de är alla 
eniga om att en nyckelfaktor för att nå framgång i arbetet med ständiga förbättringar 
är ett engagerat ledarskap för kvalitet. En annan viktig faktor, som ovanstående 
författare är eniga om, är att en organisation måste ha ett strukturerat och systematiskt 
arbetssätt för att nå framgång med kvalitetsarbetet.  

Ett sätt att skapa systematik, struktur och rutiner i sitt kvalitetsarbete är att använda ett 
kvalitetsledningssystem. Nilsson (2000) beskriver syftet med ett ledningssystem som 
ett effektivt sätt att säkra tillfredställelse för både kunder och övriga intressenter, 
genom bland annat högre lönsamhet och säkrare produkter. Ledningssystem finns, 
förutom för kvalitet, även för ett antal andra arbetsområden såsom säkerhet, 
arbetsmiljö, miljö och ekonomi. Företag kan nå samordningsfördelar genom att 
integrera sina olika ledningssystem. Vanligt är att systemen för kvalitet, arbetsmiljö 
och miljö integreras. En fördel med integrering är att företaget får en tydligare 
helhetsbild av verksamheten. En risk som beskrivs är dock att vissa områden i det 
integrerade ledningssystemet får högre prioritet än andra. (ibid.) 

Fallföretaget, tillika examensarbetets uppdragsgivare, Vattenfall AB Vattenkraft, PV2, 
har ett väl utvecklat integrerat verksamhetsledningssystem som benämns KAM och 
innefattar områdena Kvalitet, Arbetsmiljö och Miljö. KAM-systemet är 
kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2000, arbetsmiljöcertifierat enligt AFS 2001:1 och 
miljöcertifierat enligt ISO 14001:1996. Områdena arbetsmiljö och miljö styrs av 

                                                
1 TQM står för Total Quality Management. 
2 PV är en förkortning för Vattenfall AB Vattenkraft där P står för Elproduktion Norden och V för 
Vattenkraft. I rapporten kommer PV fortsättningsvis användas istället för Vattenfall AB Vattenkraft. 
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lagar, förordningar och ytterligare krav i certifieringarna som bestämmer vilka 
mätningar som skall utföras, vilka dokument som ska skrivas och andra specifika krav 
som skall uppfyllas. Kvalitetsområdets krav kommer från kunderna och övriga 
intressenter och finns följaktligen inte reglerade i någon lagstiftning eller förordning. 
Detta har, för PV precis som för många andra företag med integrerade 
ledningssystem, medfört svårigheter med att konkretisera kvalitetskraven. Arbetet 
inom kvalitetsområdet har således fått stå tillbaka för arbetet med de lagbundna 
områdena miljö och arbetsmiljö. (Ek, 2005) 

1.2 Problembeskrivning 

Den tydliga lagstiftningen och de förordningar som finns både inom miljö- och 
arbetsmiljöområdet har medfört att det finns klara direktiv på vad som skall mätas och 
dokumenteras. Ammenberg (2004) skriver om att standarden ISO 14001 dessutom har 
tydliga krav på att företaget skall känna till alla faktorer som belastar miljön och 
identifiera miljöaspekter, det vill säga de aktiviteter inom organisationen som 
påverkar miljön. Inom arbetsmiljöområdet finns liknande krav, organisationen måste 
identifiera de faktorer som påverkar medarbetarna negativt, vilka enligt Piper & Carty 
(2004) kan utvecklas till arbetsmiljöaspekter. Dessa miljö- och arbetsmiljöaspekter 
kan med olika tekniker värderas för att få fram de som har störst påverkan på området, 
dessa kallas för betydande aspekter (Ammenberg, 2004). ISO 9001 ställer inga krav 
på exempelvis nulägesanalys av kvalitetsaspekter utan riktar sig mer till att identifiera 
kundernas krav (Nilsson, 2000). Enligt uppdragsgivaren till detta examensarbete 
känns identifiering av kundkrav svårt då deras närmsta kund är intern, Vattenfall AB 
Produktionsledning. Slutkonsumenten återfinns långt senare i försäljningskedjan 
varför kundkraven känns svåridentifierade. Ek (2005) berättar att företaget arbetar 
med utvärderingsverktyget EFQM3 för att identifiera verksamhetens kvalitetsproblem, 
så kallade förbättringsområden, och att man varje år tar fram kvalitetsmål utifrån 
dessa. Enligt Ek upplevs dock inte detta verktyg ge ett komplett underlag för att kunna 
identifiera företagets viktigaste förbättringsområden. Vidare upplevs uttrycket 
förbättringsområden som diffust och att det inte ger någon tydlig markering om vari 
problemet ligger. Det finns därför ett behov av att bryta ned förbättringsområdena till 
vad som egentligen orsakar problemen. Piper & Carty (2004) förespråkar identifiering 
av kvalitetsaspekter och ett systematiskt arbete med dessa, och menar att detta kan 
konkretisera ett företags kvalitetsarbete och förenkla utvärderingen av dess 
kvalitetsprestanda. Ek anser att arbetet med miljöaspekter varit bra för att konkretisera 
företagets miljöpåverkan och tror att denna metod skulle vara bra även för att 
konkretisera kvalitetsfrågorna. 

Piper & Carty (2004) menar att aspekterna för de olika områdena i ett integrerat 
ledningssystem kan utgöra underlag för att definiera och prioritera målen i en 
organisation. Aspekterna fungerar då som ett incitament för att driva 
förbättringsarbetet inom de olika områdena på ett gemensamt sätt (ibid.). 

Utgångspunkten i detta examensarbete är därför att testa teorin, genom att använda 
samma teknik som inom miljö- och arbetsmiljöområdet, och ta fram de aktiviteter i 
organisationen som på något sätt påverkar kvaliteten, PV:s kvalitetsaspekter. Dessa 
aspekter kan sedan av företaget värderas utifrån intressentkrav, kvalitetsbristkostnader 

                                                
3 EFQM står för European Foundation for Quality Management och de har utvecklat en modell för 
verksamhetsutveckling, kopplad till en kvalitetsutmärkelse. Modellen kan även användas endast som 
ett verktyg för självutvärdering. (Wiklund, 2004) 
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eller riskanalys för att finna de betydande kvalitetsaspekterna, det vill säga de aspekter 
med störst påverkan på PV:s totala kvalitet. Aspekterna kan sedan användas som ett 
för PV anpassat underlag för framtagande av företagets kvalitetsmål och 
handlingsplan. Förhoppningen är att vi, genom att likrikta de tre områdena i KAM-
systemet, lyfter fram kvalitetsarbetet från dess nuvarande undanskymda position.  

1.3 Syfte 

Examensarbetet syftar till att finna aktiviteter, så som arbetssätt och arbetsmoment, 
hos PV som orsakar någon form av kvalitetspåverkan, det vill säga kvalitetsaspekter. 
Vidare ska examensarbetet resultera i ett arbetssätt för PV:s framtida kontinuerliga 
identifiering av kvalitetsaspekter samt en mall för värdering av dessa.  

1.4 Avgränsningar 

PV:s verksamhet minskar i omfattning den 1 januari 2006, då vindkraft och 
värmekraft bildar egna produktionsenheter. Omstruktureringen innebär att PV endast 
innefattar vattenkraft, varför examensarbetet avgränsas till denna del av 
verksamheten. Ytterligare ett undantag görs för Anläggningsenheten Småskalig kraft 
som, på grund av dess geografiska läge, inte omfattas av denna undersökning. 

Omstruktureringen medför även en omorganisation av PV:s kvarvarande verksamhet.  
Datainsamling och analys genomförs innan den nya organisationen är färdigställd 
varför undersökningen avgränsas till den organisationsstruktur som gäller fram till 
och med den 31 december 2005.  

Eftersom all datainsamling sker inom PV:s organisation avgränsas examensarbetet till 
att endast identifiera den form av kvalitetspåverkan som upptäcks från ett internt 
perspektiv. Därmed utelämnas externa intressenters åsikter från denna undersökning. 
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2 METOD 
Först i detta kapitel beskrivs det vetenskapliga angreppssätt som tillämpats i 

examensarbetet. Därefter presenteras och motiveras de metoder som använts för 

datainsamling och analys. Sist i kapitlet diskuteras metodvalens inverkan på studiens 

reliabilitet och validitet. 

2.1 Undersökningsansats 

En fallstudie innebär att man undersöker ett eller ett fåtal objekt, exempelvis en 
organisation eller ett samhälle, i en mängd avseenden. Vid genomförande av fallstudie 
finns enligt Ejvegård (2003) en stor närhet till analysobjektet. Vidare menar Ejvegård 
att skillnaden mellan statistisk analys och fallstudie är att forskaren i fallstudien 
arbetar med många olika variabler hos objektet medan statistikern använder en mängd 
objekt men få variabler i sin analys. Detta examensarbete är utfört som en fallstudie 
på PV. Objektet är ett företag med ett integrerat ledningssystem för kvalitet, 
arbetsmiljö och miljö och som vill konkretisera sina kvalitetskrav för att framhäva och 
förenkla arbetet med ständiga förbättringar. Då detta examensarbete kräver nära 
kontakt med medarbetare inom företaget och möjligheten till egen observation är 
fallstudien en lämplig undersökningsmetod. Fallstudien kompletteras med survey-
metoder, vilket enligt Wiedersheim-Paul & Eriksson (1989) innebär att datainsamling 
sker med hjälp av enkäter och intervjuer. 

2.2 Undersökningsmetod 

Kvantitativa metoder försöker kvantifiera materialet i syfte att hitta mönster eller 
samband mellan olika variabler, skriver Bjereld, Demker & Hinnfors (1999). 
Resultaten kan uttryckas i siffror och materialet kan bearbetas med statistiska 
analysmetoder. Kvalitativa metoder beskriver Bjereld et al. som angreppssätt för att ta 
reda på vilka kvaliteter och egenskaper en företeelse eller ett objekt har, i syftet att 
öka kunskapen och förståelsen för företeelsen eller objektet. I detta examensarbete är 
betoningen lagd på kvalitativa metoder för undersökning och analys, såsom intervjuer, 
gruppintervjuer, deltagande observation och användande av släktskapsdiagram. Även 
kvantitativa angreppssätt har använts i form av sekundärdata från enkätundersökning 
och analys med hjälp av pivotdiagram. 

2.3 Vetenskaplig metod 

De vetenskapliga metoderna försöker i regel systematisera sökprocesser och analyser 
och de strävar dels efter att identifiera kunskapsbrist och dels att finna rimliga 
beskrivningar och hållbara samband, skriver Wiedersheim-Paul & Eriksson (1989). 
Två metoder som ofta nämns är deduktion och induktion och enligt Wiedersheim-Paul 
& Eriksson återfinns ofta den deduktiva ansatsen inom naturvetenskaperna medan den 
induktiva ansatsen är lättast att finna inom de humanistiska vetenskaperna. Deduktion 
beskrivs som att forskaren utifrån hypoteser sluter sig genom en logisk slutledning till 
observationer. Wiedersheim-Paul & Eriksson menar vidare att forskaren, med 
induktion, utgår utifrån enskilda fenomen i verkligheten och med det sluter sig till mer 
generella utsagor eller teorier. De båda metoderna innebär alltså principiellt skilda 
angreppssätt, då den ena utgår från verkligheten medan den andra utgår från teorin, 
vilket illustreras i figur 1 på nästa sida. 



 Kapitel 2. Metod 
 

 6 

Denna undersökning använder en deduktiv ansats där vi utifrån teorier, med hjälp av 
observationer och en fallstudie, tar reda på hur verkligheten ser ut. Examensarbetet 
undersöker möjligheten att beskriva fallföretagets kvalitetspåverkan i form av 
kvalitetsaspekter, på samma sätt som miljöpåverkan beskrivs av miljöaspekter.  

2.4 Litteraturstudie 

All forskning måste vara förankrad i teorin. Denna ger en grund för undersökningen 
och visar på vilken empiri som behövs för att besvara problemställningen. 
Teoristudier möjliggör också att de empiriska resultaten kan värderas objektivt och 
minskar risken för rent personligt tyckande. (Bjereld et al, 1999)  

Eftersom detta arbete främst bygger på kvalitativa metoder är det därför av stor vikt 
att all analys är styrkt av teorin. För att få en teoretisk referensram har litteraturstudier 
genomförts kontinuerligt genom hela examensarbetet. Till en början bestod 
litteraturstudien i att läsa om undersökningsmetoder och datainsamlingsmetoder, men 
även om integrerade ledningssystem. För litteratur om metoder gjordes sökningar på 
Luleå universitetsbiblioteks katalog Lucia med sökorden vetenskaplig metod, 
undersökningsmetod, forskningsmetodik, kvalitativ metod och intervjuteknik. För 
litteratur rörande integrerade ledningssystem gjordes databassökningar, främst i 
databaserna inspec och emerald, där sökorden integrated management system och 
quality management användes. Vidare genomsöktes PV:s intranät Turbinen och 
företagets KAM-system för instudering av deras verksamhetssystem, detta för att få 
en inblick i organisationen samt skapa oss en bild av PV:s kvalitetsarbete. Vid 
sökning av information på Internet har sökmotorn Google använts.  

Under senare delen av examensarbetet riktades sökningen mot litteratur om 
kvalitetsarbete, kvalitetsutveckling och ständiga förbättringar. Den mest använda 
litteraturen på dessa områden har varit Sörqvist (2004), Bergman & Klefsjö (2001) 
samt Wiklund (2004) och det är dessa som till största del ligger till grund för 
examensarbetets analys av insamlad data. 

2.5 Datainsamling 

De data som samlas in kan vara av två slag, primär- och sekundärdata. Primärdata är 
data som måste samlas in av undersökaren själv och sekundärdata sådan som redan 
finns. (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1989)  

Primärdata har insamlats genom intervjuer, gruppintervjuer och egna observationer. 
Genom att använda flera olika insamlingsmetoder ökar utsikten att få en 
mångfacetterad bild av organisationen. Sekundärdata har inhämtats från PV:s intranät 

observationer

hypotesergeneralisering

observationer

TEORI

VERKLIGHET

Induktiv ansats Deduktiv ansats

observationer

hypotesergeneralisering

observationer

generalisering

observationer

TEORI

VERKLIGHET

Induktiv ansats Deduktiv ansats

Figur 1. Induktiv respektive deduktiv ansats. Fritt efter 
Wiedersheim-Paul & Eriksson (1989,  s 132). 
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Turbinen, från den årliga medarbetarenkäten My Opinion samt genom annat internt 
material som berör kvalitetsarbetet. 

För att förenkla insamlingen av primärdata lades en notis ut på Turbinen. Detta 
gjordes strax efter påbörjat examensarbete och innehöll information om författarna 
och om examensarbetets syfte. 

2.5.1 Intervjuer 
Wiedersheim-Paul & Eriksson (1989) skriver om för- och nackdelar med olika 
intervjumetoder och menar att telefon- och besöksintervjuer båda är fördelaktiga då de 
ger en hög svarsfrekvens. De är särskilt lämpliga vid komplicerade frågeställningar 
eftersom intervjuaren direkt kan förklara frågorna och ge följdfrågor. En annan fördel 
med besöksintervjuer, som dock telefonintervjuerna saknar, är att det finns möjlighet 
att använda kroppsspråk samt visuella hjälpmedel som bilder och skalor. Nackdelar 
med både telefon- och besöksintervjuer är enligt desamma att det kan vara svårt att ta 
upp frågor av känslig art samt att det kan uppstå intervjuareffekt4 som kan påverka 
respondenten att svara på ett visst sätt. Fördelar med telefonintervjuer framför 
besöksintervjuer är att telefonintervjuerna är billigare att genomföra samt att det ofta 
är enklare att få tid till en telefonintervju än till en besöksintervju (ibid.). I detta 
examensarbete har i möjligaste mån besöksintervjuer använts. I de fall då 
besöksmöjlighet inte funnits har telefonintervjuer genomförts. 

Det finns, enligt Ryen (2004), argument både för och emot en hög grad av struktur i 
en intervju och huruvida man som intervjuare ska använda sig av en intervjuguide. En 
fast struktur kan bidra till att låsa interaktionen och göra intervjun alltför mekanisk. 
Ryen menar vidare att ett argument för en stark förhandsstruktur är att om viktiga 
händelser i verksamheten inte ingår i frågeformuläret så finns risken att de inte heller 
fångas upp under intervjun. Om man som intervjuare på förhand vet ungefär vad man 
är ute efter kan man enligt Ryen med fördel planera hur man ska samla in den 
informationen och därigenom utforma en strukturerad intervju. Med 
förhandsstrukturen undviker man dessutom att samla in en mängd överflödig 
information som endast komplicerar analysen. En stor mängd information att bearbeta 
och analysera är enligt Ryen just svårigheten vid kvalitativ intervju, varför 
intervjuaren bör försöka reducera informationsmängden med en tydlig struktur. Denna 
undersökning har utförts genom halvstrukturerade intervjuer med intervjuguide, där 
guiden har använts för att avgränsa undersökningen och begränsa datamängden. 
Frågorna i intervjuguiden har formulerats så att respondenterna fått möjlighet att själv 
utveckla svaren. 

Frågor till intervjuguiden har framarbetats med utgångspunkt från Språngbrädan5, 
TQM:s hörnstenar samt EFQM:s modell för verksamhetsutveckling. Undersökningen 
inriktades på fem områden, framtagna utifrån PV:s verksamhetsbehov; 
leverantörssamverkan, samverkan med intern kund, verksamhetens processer, 
ledarskap samt medarbetarnas utveckling & delaktighet. Se bilaga 1 för intervjuguide. 

Vid användning av intervjuguider och frågelistor bör dessa enligt Kylén (1994) tidigt 
prövas för att se hur intervjupersonen reagerar inför frågeställningarna samt hur 
användbara anteckningarna är. Vidare menar Kylén att det som kommer fram ur 
provintervjuerna har samma dignitet som de efterkommande intervjuerna, varför 
                                                
4 Med intervjuareffekt menas risken att respondenten anpassar svaren efter intervjuaren (Kylén, 1994). 
5 Språngbrädan är ett självutvärderingsverktyg som utvecklats av Ulrika Hellsten på Avdelningen för 
kvalitets- och miljöledning vid Luleå tekniska universitet. 
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materialet från dessa kan användas i utredningen. Att hålla en provintervju 
förespråkas även av Ryen (2004) som dessutom framhåller att man bör identifiera den 
respondent som kan ge mest information eller har mest att bidra med och intervjua 
denne först. Vår framtagna intervjuguide prövades med hjälp av en provintervju. Till 
provrespondent valdes stabschef Bengt Holmberg då denne har en bred och 
övergripande kunskap om verksamheten och är involverad i kvalitetsarbetet. 
Provintervjun gjorde att vi kände oss trygga med frågeställningarna och att de 
upplevdes kunna ge behövlig information för undersökningen. 

Kylén (1994) rekommenderar att intervjuerna genomförs enligt en så kallad 
trattmodell som består av sex steg. Det första är öppningssteget som innebär att 
intervjuaren presenterar sig själva, avsikten med intervjun, hur den är upplagd samt 
hur länge den beräknas pågå. Det är också i detta steg som intervjuaren lägger fram 
intervjuguiden och talar om huruvida intervjun ska antecknas eller bandas och hur 
svaren kommer att behandlas. Det andra steget, som Kylén kallar fri berättelse, 
innebär att respondenten får svara fritt på ställd fråga. Här är det lämpligt att 
intervjuaren vågar vara tyst och vänta ut respondentens berättelse och sedan följa upp 
den med följdfrågor av typen ”Hur menar du då?”, ”Det är just det jag vill veta mer 
om”, eller ”Berätta mer”. Det tredje steget i Kyléns tratteknik heter precisering och 
den innebär att intervjuaren vill ha mer konkreta exempel och beskrivningar. Det är 
bra att efter varje frågeområde göra en sammanfattning för att se om allt finns med i 
anteckningarna. Steg nummer fyra är kontroll där intervjuaren exempelvis kan pröva 
motstridiga uppgifter som kommit från respondenten eller från andra personer. Det är 
här viktigt, menar Kylén, att inte låta samtalet övergå i ett förhör utan gå varsamt fram 
med ledande frågor. Det femte steget i tratten kallar Kylén för information och är det 
steg där respondenten får lite djupare insikt i den undersökning som pågår och denne 
ges möjlighet att själv få ställa några frågor. Det avslutande sjätte steget heter 
följaktligen avslutning där intervjuaren tackar för sig, talar om vad som händer härnäst 
och kanske frågar om det finns möjlighet att höra av sig igen om något är oklart. 
Trattekniken har använts under samtliga intervjuer i denna undersökning. 

Undersökningspersoner, respondenter, bör enligt Ryen (2004) väljas utifrån variabler 
hos intervjuobjekten som bidrar till att man uppnår ett varierat urval. Författarnas 
syfte med intervjuerna var att få en helhetsbild av organisationen och med hjälp av 
olika infallsvinklar identifiera förbättringsområden. För att uppnå variation har 
variablerna avdelning, befattning, anställningstid samt lokaliseringsort utgjort 
utgångspunkten vid urvalet av intervjuobjekt. För att, utifrån de valda variablerna, 
välja ut de mest lämpade personerna inom PV som ger oss rätt spridning har urvalet 
av respondenter gjorts i samråd med dels vår handledare Sören Ek och dels PV:s 
stabschef Bengt Holmberg. Antalet intervjuobjekt kan enligt Sörqvist (2000) vid 
kvalitativa urval bestämmas genom den så kallade konvergensprincipen vilket innebär 
att intervjuerna fortgår till dess att ytterligare intervjuer inte upplevs tillföra något nytt 
till undersökningen. Undersökningen startade med en bruttolista bestående av 25 
intervjuobjekt. Intervjuerna planerades redan från början för att säkerställa 
spridningen på alla variablerna. Detta för att ha möjlighet att avbryta intervjuerna då 
mättnad i informationsmassan upplevdes vara uppnådd, utan att riskera helhetsbilden.  

2.5.2 Gruppintervjuer 
En fokusgrupp kan enligt Obert & Forsell (2001) definieras som en grupp människor 
vilka fokuserar på en och samma uppgift men menar att den även kan ses som en form 
av gruppintervju där en fråga eller ett ämne diskuteras. Vinsten är att 
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gruppdiskussionen ger associationer vilka utmynnar i många olika perspektiv i frågan. 
Slutligen skriver Obert & Forsell att fokusgrupper inte bör ersätta andra 
datainsamlingsmetoder men är ett bra komplement för att få en mer allsidig bild av 
ämnet. Vid gruppintervjuer anser Kylén (1994) att det är särskilt viktigt att beakta 
urvalet då djupet som kan nås är beroende av medlemmarnas trygghet i varandra. 

En gruppintervju har, i samband med ett studiebesök, utförts med personal vid 
driftcentralen i Vuollerim. Intervjun hölls under avslappnade former i en öppen och 
trivsam atmosfär där gruppmedlemmarna, vilka ingick i samma skiftlag, upplevdes 
trygga med varandra. Studiebesöket gav ökad insikt i PV:s verksamhet och 
gruppintervjun användes främst för att ge uppslag till områden i intervjuguiden.   

2.5.3 Egna observationer 
Holme & Solvang (1991) hävdar att direkta observationer är den undersökningsform 
som har den mest intima relationen till undersökningsföremålen och menar därmed att 
detta ställer stora etiska krav på undersökaren. Författarna har haft sin dagliga 
arbetsplats på PV:s huvudkontor i Luleå och har därmed haft tillgång till PV:s intranät 
där interna dokument som exempelvis verksamhetspolicyn och ledningssystemet 
KAM finns tillgängliga. Dessutom har vi, som nämnts ovan, genomfört ett 
studiebesök vid en av driftcentralerna samt medverkat vid PV:s EFQM-mätning. 
Förutom denna inblick har dagliga samtal, vid kaffe och lunch, med medarbetare på 
huvudkontoret i Luleå bidragit till den samlade bild av PV som getts via deltagande 
observationer. 

2.6 Analysmetoder 

Information från intervjuer kan bevaras, för analys, antingen genom inspelning på 
kassettband (eller motsvarande) eller antecknas för hand. Under intervjuerna i denna 
undersökning har anteckningar förts, som sedan skrivits ned i sammanfattad form. 
Dessa har senare analyserats genom textanalys och kategorisering. Materialet har 
vidare analyserat med släktskaps- och pivotdiagram. 

2.6.1 Textanalys 
Holme & Solvang (1991, kap 7) beskriver två former av textanalys, helhetsanalys och 
delanalys. Helhetsanalys ser till intervjuerna insatta i det sammanhang som de 
utfördes i; vissa teman väljs ut och bearbetas utan att ta hänsyn till andra aspekter. 
Delanalys, menar Holme & Solvang, bygger på att utskrifterna består av en mängd 
påståenden, direkt eller indirekt, knutna till den eller de företeelser som står i fokus 
för undersökningen. 

Ryen (2004) menar att datainsamling och analys av kvalitativ data är en interaktiv 
process och att fältarbete, analys och tolkning är en ringdans och inte en kedja av 
separata länkar. Analys av kvalitativ data handlar bland annat om att reducera och 
kategorisera datamängden. Ett sätt att kategorisera insamlat intervjumaterial beskriver 
Ryen på liknande sätt som Holme & Solvangs delanalys. Varje mening i 
datamaterialet bryts ner till enheter som var för sig står för ett påstående. Då hela 
datamaterialet är nedbrutet i enheter påbörjas kategoriseringen där enheterna jämförs 
för att kunna sorteras i gemensamma kategorier. Då alla enheter är placerade i 
kategorier namnges dessa med en rubrik eller beskrivande mening. Vidare påpekar 
Ryen att varje enhets ursprungliga kontext hjälper forskaren att bestämma till vilken 
kategori som enheten bäst passar. Samma enhet kan tillhöra två eller flera kategorier 
men detta bör inte göras allt för ofta då detta förfarande kan undergräva värdet av 
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kategoriseringen. Dey (1993) har gjort en sammanställning av användbara tips vid 
kategorisering, dessa råd stämmer väl med det Ryen nämner som viktigt. Dey kallar 
tipsen för några vanliga föreskrifter vid framtagande av kategorier, och de är: 

� var ordentligt hemtam med datamaterialet 
� var alltid vaksam för materialets kontext 
� var flexibel – utvidga, modifiera och kasta kategorier 
� tänk på samband och undvik onödiga överlappningar 
� registrera på vilka kriterier som besluten om kategorier tagits 
� fundera på alternativa förfaranden att kategorisera och tolka datamaterialet. 

Dey skriver vidare att kategorisering är ett kritiskt moment eftersom kategorierna 
utgör basen för vidare analys och att det därför är viktigt att rubrikerna på de 
framtagna kategorierna är omsorgsfullt valda. Detta arbete har till stor del använt 
Ryens metod för kategorisering med hänsyn tagen till Deys föreskrifter vid 
framtagande av kategorier. Figur 2 visar en schematisk bild över hur 
intervjumaterialet har kategoriserats och analyserats för att få fram företagets 
kvalitetsaspekter. 

 

2.6.2 Ledningsverktyg 
För att stärka förmågan att hantera verbal information framtogs under mitten av 1970-
talet en uppsättning verktyg som Klefsjö, Eliasson, Kennerfalk, Lundbäck & 
Sandström (1999) kallar de sju ledningsverktygen. 

Släktskapsdiagram är ett av dessa sju verktyg, användbart då en stor mängd verbal 
information skall struktureras, skriver Klefsjö et al. (1999). En av fördelarna som 
nämns med verktyget är att problem enklare identifieras då fakta, åsikter och idéer 
samlas ihop och sorteras i naturliga grupperingar. Denna fördel är den största 
anledningen till att släktskapsdiagrammet användes i denna undersökning för att 
strukturera kategorierna och på så sätt identifiera problemområden. Ett 
släktskapsdiagram brukar arbetas fram i en grupp bestående av fyra till sju 
medlemmar och det är, enligt Klefsjö et al., bra om medlemmarna kommer från skilda 
områden inom företaget så att problemet belyses från flera olika synvinklar. 
Författarna har valt att se enheterna från kategoriseringen som påståenden från 
gruppmedlemmar och gjorde släktskapsdiagrammet själva men med åsikterna från 
samtliga respondenter som input. Åsikterna valdes utifrån jämförelse mot 

Dokumentation

Påståenden från intervjuerna

Grupperas in i kategorier

Ger input till släktskapsdiagram
Kvalitetsaspekt

Processer Uppföljning
Vattenkrafts

kvalitetsaspekter

Dokumentation

Påståenden från intervjuerna

Grupperas in i kategorier

Ger input till släktskapsdiagram
Kvalitetsaspekt

Processer Uppföljning
Vattenkrafts

kvalitetsaspekter

Figur 2. Kategorisering och analys av intervjumaterialet 
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kvalitetsteori och omformulerades till påståenden om kvalitetsbrister. Särskild vikt 
gavs till de åsikter som frekvent återfanns i det kategoriserade materialet. Totalt 
skrevs 125 gula post-it-lappar med kvalitetsbrister som grupperades till 51 
underrubriker vilka slutligen resulterade i 20 huvudrubriker. Samband mellan 
huvudrubrikerna fastställdes för att visa på relationer som orsak och verkan dem 
emellan. 

Vid hantering av verbal information används enligt Klefsjö et al. (1999) ofta 
matrisdiagram. Dale & Bunney (1999) beskriver matrisdiagram som en karta där 
faktorerna ställs emot varandra i rader och kolumner för att i skärningspunkterna 
kunna identifiera relationer, problem och dess koncentrationer. Klefsjö et al. (1999) 
beskriver matrisdiagram som användbara för identifiering och värdering av samband 
och beroenden mellan olika faktorer, för att på så sätt kunna prioritera och välja ut de 
viktigaste. Vidare menar Klefsjö et al. att matrisdiagram är användbara till att bland 
annat bestämma prioritering av förbättringsåtgärder. Ett delsyfte med detta 
examensarbete var att skapa en mall för prioritering av kvalitetsaspekter och till denna 
mall användes ett matrisdiagram. 

2.6.3 Värderingstabell 
För att kunna få någon form av kvantitativt jämförelsematerial från intervjuerna 
framtogs en värderingstabell. Varje respondent fick i slutet av intervjun satsa pengar 
på de områden som de ansåg viktigast att förbättra. Meningen med dessa 
värderingstabeller var att få ett material för att kunna se om exempelvis befattning, 
anställningstid eller arbetsort inverkar på respondenternas åsikter om vilka 
kvalitetsfrågor som är viktiga att arbeta med. För analys av dessa tabeller användes 
pivottabeller som är ett hjälpmedel i Excel för just jämförelse av data. 

2.7 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet anger enligt Bjereld et al. (1999) tillförlitligheten hos mätningen, alltså hur 
mätningen är genomförd. Vidare menar Wiedersheim-Paul & Eriksson (1989) att en 
undersökning har hög reliabilitet om den är utförd på ett sådant sätt att resultatet blir 
detsamma som i en annan undersökning gjord vid ett annat tillfälle och av en annan 
person. En undersökning eller metod skall med andra ord vara oberoende av 
undersökare. Ryen (2004) skriver att strukturerad intervju är bra för att öka både 
reliabiliteten och validiteten då det bland annat hindrar att materialet snedvrids genom 
frågor som inte är neutrala. Bjereld et al. (1999) uttrycker validitet som i vilken 
utsträckning vi verkligen undersöker det vi avser att undersöka. Holme & Solvang 
(1991) skriver att validiteten sällan är något problem vid kvalitativa studier på grund 
av närheten till informationskällan. 

För att öka reliabiliteten i denna undersökning har frågeområdena med angivna 
huvudfrågor skickats ut till respondenterna en vecka före varje intervju; intervjuguide 
har använts; vi har alltid varit två intervjuare närvarande vid intervjuerna; intervjuerna 
har antecknats och respondenterna har fått läsa igenom de renskrivna anteckningarna 
efter genomförd intervju. Validiteten har säkerställts genom att vi har jämfört 
resultaten från flera olika insamlingsmetoder, så kallad datatriangulering som 
beskrivs av Denzin (1989). Vi har även gjort ett noggrant urval av respondenter samt 
genomfört en provintervju för att testa frågorna innan de övriga intervjuerna, för att 
öka undersökningens validitet. 
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3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 
I detta kapitel ges först en beskrivning av energikällan vattenkraft. Därefter 

presenteras koncernen Vattenfall AB och produktionsenheten, tillika examensarbetets 

uppdragsgivare, Vattenfall AB Vattenkraft. 

3.1 Vattenkraft 

Människor har i alla tider utnyttjat den kraft som kan utvinnas ur strömmande vatten. 
Med vattenhjul drevs kvarnar och smedjor och vid förra sekelskiftet kom de första 
små kraftverken igång. Vattenkraft är i sig en miljövänlig energikälla då den endast 
använder sig av vatten och tyngdlagen för att framställa energi, fallvattenenergin som 
dessutom är en förnybar kraftkälla. Strömmande vatten med lämplig fallhöjd däms 
upp bakom dammar i stora vattenmagasin där det lagras för att få en jämn eltillförsel, 
även då förbrukningen är ojämn. Vattnet leds ner genom tunnlar där dess 
rörelseenergi driver turbiner som i sin tur driver generatorer, vilka alstrar elektrisk 
ström. El är mer en tjänst än en vara då den inte kan lagras utan måste produceras i 
precis samma ögonblick som den används, något som kräver noggrann planering. En 
fördel med vattenkraftverk jämfört med exempelvis vindkraftsverk och kärnkraftsverk 
är att vattenkraftverken sekundsnabbt kan ändra och reglera sin produktionsmängd 
medan de andra endast har två lägen; av eller på. Vattenkraften är därmed den 
energikälla som används för att reglera Sveriges elproduktion. (Vattenfall, 2006) 

3.2 Vattenfall AB 

Vattenfall är ett av Europas fem största elföretag och regionens största 
värmeproducent, med visionen om att vara ett ledande europeiskt energiföretag. 
Företaget agerar i alla delar av värdekedjan för elektricitet - produktion, handel, 
transmission, distribution och försäljning. Antalet elkunder är cirka 4,9 miljoner. 
Vattenfall är inte enbart ett elkraftföretag utan producerar, distribuerar och säljer även 
värme samt säljer energirelaterade tjänster, telefoni och bredband. Verksamheten 
bedrivs idag huvudsakligen i Sverige, Finland, Danmark, Tyskland och Polen. 
Vattenfall har omkring 33 000 anställda och ägs till 100 procent av svenska staten. 
Koncernledningens säte ligger i Stockholm (Råcksta) och verkställande direktör tillika 
koncernchef heter Lars G Josefsson. (Vattenfall, 2005) 

När Vattenfall bildades ur Trollhätte kanal- och vattenverk 1909 för att utvinna 
elenergi ur vattnet var elkrafttekniken ännu i sin linda. De första vattenkraftverken – 
Olidan (Göta älv), Porjus (Lule älv) och Älvkarleby (Dalälven) - byggdes för att bland 
annat elektrifiera järnvägen och förse omgivande industrier med el. Det statliga 
kraftnätet i mellersta Sverige byggdes gradvis samman med Sydsverige och 1952 
hade hela det svenska kraftnätet kopplats ihop med hjälp av 400 kilovoltsledningen 
Harsprånget - Hallsberg. Den 100 mil långa kraftledningen kunde föra Luleälvens 
elproduktion till förbrukare i Syd- och Mellansverige. Sammankopplingen av hela 
landets elnät gjorde det också möjligt att utveckla en samkörning av elproduktionen i 
Sverige. Samkörningen omfattade de större elproducenterna och gjorde att man kunde 
utnyttja den absoluta merparten av landets krafttillgångar på bästa sätt. Den svenska 
samkörningsmodellen kom länge att stå modell för hur rationella elsystem borde 
drivas. Men samkörningen, som byggde på full öppenhet om alla 
produktionskostnader och kraftutbyten, kunde inte fortsätta när den fria elhandeln 
introducerades 1996. (Vattenfall, 2005) 
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Under mitten av 80-talet stagnerade elförbrukningen vilket innebar att 
förutsättningarna för alla kraftbolag förändrades. Det utvecklades en friare syn på 
elhandel som i sin tur krävde en ny modell för affärsverksamheten. En förutsättning 
för att Vattenfall skulle kunna agera i konkurrens på en fri marknad var bolagisering 
och 1992 blev Vattenfall bolag. Vattenfall AB består idag av tre stora affärsområden, 
Business group Vattenfall Norden, Business Group Vattenfall Europa och Business 
Group Vattenfall Polen, se bilaga 2 för koncernens organisationsschema. Svenska 
Vattenfallbolag och enheter återfinns under Business Group Vattenfall Norden och 
Vattenfall AB Vattenkraft är en produktionsenhet i affärsenheten Elproduktion, P. 
(Vattenfall, 2005) 

3.3 Vattenfall AB Vattenkraft 

Vattenfall AB Vattenkraft, PV, är en moderbolagsenhet och ägs till 100 procent av 
Vattenfall AB. Produktionsenheten är den tredje största elkraftproducenten i Europa 
och produktionen sker i ett 50-tal storskaliga och ett 40-tal småskaliga kraftverk i 
Sverige och Finland. Företaget ansvarar för drift-, underhåll- och förnyelsearbeten för 
Vattenfalls storskaliga vattenkraftverk i Norden och har cirka 150 medarbetare. Sedan 
starten 1992 har två organisationsförändringar genomförts. Den 1 januari 1998 
genomfördes en omfattande omorganisation som bland annat innebar att det dagliga 
underhållet på kraftverken lyftes ur bolaget. Detta underhåll utförs numera av 
entreprenörer från Vattenfall Service Syd (VSS) och Vattenfall Service Nord (VSN). 
Den andra och senaste omorganisationen var till största delen en översyn och 
omplanering av resurser och den trädde i kraft den 1 januari 2006. (Turbinen, 2005) 
Bilaga 3a och 3b visar organisationen före respektive efter omorganisationen 2006.  

Sedan kraftverken byggdes, de flesta under 40- och 50-talen, har det inte genomförts 
några större förändringar förrän nu. Mellan åren 2003 till 2012 pågår en mängd 
förnyelseprojekt inom de stora förnyelseprogrammen för dammar och kraftverk med 
syfte att öka dammsäkerheten och förnya kraftverken. PV kommer att investera drygt 
sex miljarder kronor i dessa förnyelseprogram. Företaget har övergått från att vara en 
förvaltarorganisation till en beställarorganisation, där praktiskt taget allt arbete på 
kraftverk och dammar utförs av entreprenörer och konsulter. (Turbinen, 2005) 

Förnyelseprojekten och pensionsavgångar har inneburit att personalbehovet hos PV 
har ökat och ökar alltjämt. Det har under 2005 anställts ett 15-tal personer och fler 
kommer att anställas under den närmaste tiden. PV har också många äldre 
medarbetare som besitter en grundlig sakkunskap om kraftverk och dammar men som 
inom några år går i pension. Dessa personer skall också ersättas inom kort och för att 
ta tillvara på deras sakkunskap måste det finnas ny personal som tar vid men även bra 
dokumentation. (Ek, 2005) 
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4 TEORETISK REFERENSRAM 
Detta kapitel behandlar den teoretiska referensram som använts för examensarbetets 

resultat och analys. Kvalitetsbegreppet presenteras, följt av teorier om 

ledningssystem och begreppet aspekter. Kapitlet avslutas med en presentation av 

teorier om praktiska arbetssätt för att uppnå kvalitet i alla led genom ständiga 

förbättringar. 

4.1 Kvalitet 

Kvalitetsbegreppet har på senare tid fått en vidgad innebörd, från att ha förknippats 
med en varas fysiska egenskaper innebär kvalitet idag produktens förmåga att 
tillfredsställa kundernas behov och förväntningar (Hellsten, 1999). Vidare menar 
Hellsten att det, för att uppfylla dessa behov och förväntningar, krävs en vilja och ett 
engagemang för att ständigt förbättra företagets verksamhet och att detta är målet med 
kvalitetsutveckling – ett kundorienterat företag där alla medarbetare är engagerade 
och känner ansvar för ett ständigt pågående förbättringsarbete. Sörqvist (2004, s 25) 
definierar syftet med ständigt kvalitets- och förbättringsarbete, något han kallar 
Totalkvalitet eller verksamhetsutveckling, att ”uppnå största möjliga kundvärde i alla 
led till lägsta möjliga kostnad”. Kvalitet betyder, enligt Dale & Bunney (1999), olika 
saker för olika verksamheter och skriver att varje organisation måste utveckla sin egen 
definition av kvalitet. Definitionen, fortsätter Dale & Bunney, måste kunna förstås 
och kännas igen av alla medarbetare i organisationen. Wiklund (2004) anser att för att 
åstadkomma ökad produktivitet och lönsamhet måste företag, på ett systematiskt och 
strukturerat sätt, utveckla och ständigt förbättra sin verksamhet. Detta kan enligt 
Wiklund lämpligen göras genom att införa ett standardiserat ledningssystem. 

4.2 Ledningssystem 

4.2.1 Offensiv kvalitetsutveckling, TQM 
Allt fler företag börjar se kvalitetsfrågor som en integrerad del i verksamheten. Detta 
handlande utgör basen för det som på engelska ofta kallas Total Quality Management, 
eller TQM. Bergman & Klefsjö (2001) översätter begreppet till offensiv 
kvalitetsutveckling och menar att detta står för dels att aktivt förebygga, förändra och 
förbättra - inte kontrollera och reparera, dels att kvalitetsarbete är ett ständigt 
pågående arbete och att det handlar om att utveckla produkter och processer. Joyce 
(1996) översätter TQM till ledning för totalkvalitet och menar att TQM är en metodik 
som ska förbättra flexibiliteten, effektiviteten och konkurrenskraften för en 
organisation; TQM är en metod för att undanröja slöseri då alla medarbetare, i alla 
led, engageras för att förbättra förhållandena i organisationen. TQM kan, skriver 
Joyce, tillämpas inom en hel organisation så att personal från olika avdelningar, med 
olika kompetenser, kommunicerar med och hjälper varandra. Även Dale & Bunney 
(1999) skriver om TQM som ett angreppssätt för hela organisationen att närma sig 
totalkvalitet, ett angreppssätt som kan breddas och även inkludera kunder och 
leverantörer. 

Enligt Bergman & Klefsjö bygger ett lyckat arbete med offensiv kvalitetsutveckling 
på att företagets ledning har ett hängivet och ständigt engagemang för kvalitetsfrågor, 
att ledningen är förebilder och aktivt deltar i kvalitetsarbetet, att denna fastställer 
företagets syn på kvalitet, exempelvis i en kvalitetspolicy, samt att resurser ges till 
kvalitetsarbetet. Med ett engagerat ledarskap som grund belyses i TQM ytterligare 
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fem viktiga värderingar för att skapa en framgångsrik verksamhet. Dessa är att sätta 
kunderna i centrum, basera beslut på fakta, arbeta med processer, arbeta med ständiga 
förbättringar samt skapa förutsättningar för delaktighet. Värderingarna kallas även för 
hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling och illustreras i figur 3. 

 

Nedan följer en kort sammanställning av vad värderingarna innebär utifrån några 
olika författares uppfattningar. 

Sätt kunderna i centrum 
Enligt Bergman & Klefsjö (2001) är det centrala i kvalitetsbegreppet att sätta 
kunderna i centrum, att kvalitet värderas utifrån kundernas krav, behov och 
förväntningar och att man aktivt tar reda på vad kunderna vill ha för att sedan 
systematiskt försöka anpassa sina varor och tjänster för att uppfylla deras krav, behov 
och förväntningar. Kund betecknar Sörqvist (2001) alla som på något sätt påverkas av 
produkten eller verksamheten, det vill säga samtliga företagets intressenter så som 
ägare, myndigheter, anställda och leverantörer. Centreringen till kunden innebär 
följaktligen inte enbart de externa kunderna utan även företagets interna kunder, 
medarbetarna i kedjan (Bergman & Klefsjö, 2001).  

Basera beslut på fakta 
En viktig hörnsten är att basera beslut på fakta som är väl underbyggda, att inte låta 
subjektiva bedömningar och slumpfaktorer avgöra. Det handlar, menar Bergman & 
Klefsjö (2001), om att systematiskt insamla nödvändig information och att sedan 
nyttja denna genom att använda statistiska metoder för att analysera och dra slutsatser. 
Enligt Hellsten (1999) innebär faktabaserade beslut att mätningar används som 
underlag för att styra verksamheten både kort- och långsiktigt och att detta gäller på 
samtliga nivåer i organisationen. Dale & Bunney (1999) skriver om vikten av att mäta 
och följa upp för att kunna överbrygga eventuella gap mellan ställda och uppnådda 
mål. 

Arbeta med processer 
Företagets verksamhet består av ett antal arbetsflöden, eller processer6, som syftar till 
att leverera produkter som ger nöjda kunder med så liten resursåtgång som möjligt 
(Hellsten, 1999). Hellsten menar att fokus på verksamhetens processer innebär att 

                                                
6 En process är en uppsättning sammanhängande aktiviteter som upprepas i tiden (Bergman & Klefsjö, 
2001). 

Basera beslut
på fakta

Arbeta med
ständiga förbättringar

Arbeta med
processer

Ett engagerat ledarskap för kvalitet

Kunderna i 
centrum

Skapa förutsättningar
för delaktighet

Basera beslut
på fakta

Arbeta med
ständiga förbättringar

Arbeta med
processer

Ett engagerat ledarskap för kvalitet

Kunderna i 
centrum

Skapa förutsättningar
för delaktighet

Figur 3. Hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling. 
Efter Bergman & Klefsjö (2001, s 36). 
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kedjan från leverantör till kund tydliggörs vilket ger en helhetssyn på verksamheten. 
Förmågan att se helheten och hur olika delar i helheten påverkar varandra är enligt 
Bergman & Klefsjö (2001) en viktig del i den offensiva kvalitetsutvecklingen. 
Dessutom menar Hellsten (1999) att arbetet i processer stimulerar till att analysera 
och förbättra arbetsflöden i syfte att effektivisera arbetet samtidigt som man 
tillfredsställer kunderna bättre. 

Skapa förutsättningar för delaktighet 

En väsentlig hörnsten i offensiv kvalitetsutveckling är, enligt Dale & Bunney (1999), 
att på olika sätt skapa förutsättningar för alla medarbetare att vara delaktiga och aktivt 
få påverka vid beslutsfattande samt delta i förbättringsarbetet. Allas delaktighet 
inkluderar även leverantörerna som, skriver Bergman & Klefsjö (2001), bidrar till 
företagets framgång genom leverans av varor och tjänster. Större företag skär ner 
antalet anlitade leverantörer och väljer att knyta till sig ett mindre antal leverantörer 
för att, genom samverkan med leverantörerna, öka engagemang, ansvar och 
kvalitetsmedvetande för företagets produkter (ibid.). Viktiga nyckelord för denna 
hörnsten är kommunikation, delegation och utveckling (Hellsten, 1999).  

Arbeta ständigt med förbättringar 
Bergman & Klefsjö (2001) menar att hörnstenen om ständiga förbättringar bygger på 
en vision om att allting kan göras bättre än det görs idag; att man kan uppnå bättre 
kundnytta med mindre resurser och att man på detta sätt når en vinna-vinna-situation 
för både kunden och företaget. Enligt Hellsten (1999) måste företagen arbeta på ett 
systematiskt sätt med att bli bättre för att klara den ökade konkurrensen och de allt 
högre kundkraven. Vidare menar Hellsten att förutsättningen för ett framgångsrikt 
förbättringsarbete är att det bedrivs på ett metodiskt och organiserat sätt. Cullen & 
Hollingum (1990) talar om Total Kvalitet och att syftet med detta, förutom att göra 
rätt från början, är att verka för ständig förbättring. Med ständig förbättring menas 
enligt Cullen & Hollingum att aldrig vara nöjd då det alltid går att åstadkomma 
förbättringar och skriver vidare att genom ständiga förbättringar når företaget ökad 
lönsamhet då kvalitetsbrister, som exempelvis ineffektivitet och felaktiga produkter, 
kan reduceras och minimeras. 

Det finns ett flertal andra uppfattningar om vad TQM är och vilka värderingar som 
bör ingå för att uppnå Totalkvalitet. Dale & Bunney (1999) anser att TQM bygger på 
åtta nyckelfaktorer, dessa är: 

� Högsta ledningens engagemang 

� Planering och strukturering 

� Användning av särskilda verktyg och arbetssätt för kvalitetsledning 

� Utbildning och träning på alla nivåer i organisationen 

� Uppmuntran till delaktighet 

� Arbete i arbetsgrupper 

� Mätning och återkoppling 

� Tvärfunktionellt samarbete 

Joyce (1996) skriver att TQM är ett koncept eller en modell av vad som är möjligt och 
menar att för att bli framgångsrik måste man inom en organisation planera så att man 
tillgodoser organisationens specifika behov. Det måste finnas en strategisk, långsiktig 
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plan och vid införandet är det viktigt att planen återspeglar kraven för varje 
avdelnings behov som en del av, inte som ett bihang till, organisationens aktiviteter. 
Vidare anser Joyce att ledningens engagemang måste vara helhjärtat och att 
organisationens VD är den som har ansvaret för kvalitetspolicy och de strategiska 
planerna. Enligt Joyce är en förutsättning för totalkvalitet att alla i organisationen 
använder begreppen interna och externa kunder och leverantörer och att alla förstår 
kedjan av leverantörer, utförare och kunder. 

Offensiv kvalitetsutveckling består inte bara av nyckelfaktorer eller värderingar, utan 
stöds av arbetssätt och mera konkreta verktyg till en helhet som Bergman & Klefsjö 
(2001) menar tillsammans kan beskrivas som ett ledningssystem.  

4.2.2 Kvalitetsledningssystem 
Ett kvalitetssystem är enligt Wiklund (2004) grunden för att systematiskt kunna styra 
och förbättra kvaliteten på organisationens processer och produkter. Det finns ett 
flertal olika ledningssystem och standarder, Bergman & Klefsjö (2001) skriver om 
kvalitetsstandarder som är knutna till poängsättning och som gör att intresserade 
företag kan tävla om utmärkelser. Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ, har en 
modell för kundorienterad verksamhetsutveckling där företagen kan anmäla sig till en 
tävling för att erhålla Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Ytterligare ett praktiskt 
hjälpmedel för verksamhetsutveckling, kopplad till ett tävlingsmoment, är enligt 
Wiklund (2004) den europeiska EFQM-modellen. Modellen baseras på i stort sett 
samma värderingar som TQM, men med tillägg för samhällsansvar och 
resultatorientering. Värderingarna bedöms sedan efter nio kriterier. 

Den mest välkända och använda modellen, tillika standarden för 
kvalitetsledningssystem, är enligt Wiklund (2004) SS-EN ISO 9001:2000. Standarden 
är i princip en kravlista, skriver Wiklund, som organisationen kan ta ställning till och 
därmed bestämma vilken kvalitetsnivå företaget vill ha. En reducerad kravlista kan 
ses i bilaga 4. De äldre standarderna från 1987 och 1994 var, enligt Bergman & 
Klefsjö (2001), till största delen inriktade mot produkter och deras hantering och var 
därmed i första hand ett system för kvalitetssäkring. Den för PV aktuella standarden, 
ISO 9001:2000, är användbar i alla typer av verksamheter och lyfter fram ledarskap, 
kundfokusering, processyn och ständiga förbättringar vilket gör att systemet mer 
inriktas mot att leda än att säkra och benämns följaktligen för ett 
kvalitetsledningssystem (ibid.).  

Genomgående i denna standard är att förbättringsarbetet kraftfullt betonas. Sörqvist 
(2004) skriver att intentionerna gällande förbättringsarbete är mycket goda i 
standarden ISO 9001:2000 men att erfarenheterna visar att många företag inte tar 
tillvara på dessa möjligheter. Vidare uttrycker Sörqvist sin förvåning över att så 
många företag, trots brister gällande kundfokus, ledningens roll, processorientering 
och ständiga förbättringar, ändå fått förnyade certifikat. Detta kan enligt Sörqvist 
endast tolkas som att det felar i kunskaperna hos certifieringsorganen.  

4.2.3 Integrerade ledningssystem 
SIS (2005) skriver om fördelarna med att integrera organisationens olika 
ledningssystem för exempelvis miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Standarderna för de 
olika systemen är utformade så att varje organisation kan ta hänsyn till den egna 
verksamhetens art, förutsättningar och innehåll. Integrering av ledningssystem kan 
enligt SIS ge stora effekter och bidra till vitalisering av hela verksamheten. Exempel 
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på vanliga vinster med integrerade ledningssystem är att de ger: helhetssyn på 
organisationen, effektivitetsvinster, mindre dokumentation, bättre beslutsunderlag, 
tydlighet mot kunder och personal samt fokusering på hur verkligheten ser ut eftersom 
verkligheten inte skiljer på exempelvis miljö, kvalitet och arbetsmiljö. (ibid.) 

Dessa vinster bekräftas i en studie av Zutshi & Sohal (2005) på tre Australiska företag 
som integrerat sina ledningssystem. Studien rekommenderar dessutom att alla företag 
som integrerar sina ledningssystem ser till att ha ledningens fulla stöd, tillräckliga 
resurser, kommunikation och utbildning inom hela organisationen samt integrerade 
revisioner. Enligt Zutshi & Sohal kan iakttagande av dessa rekommendationer göra att 
eventuellt motstånd mot integrationen inom organisationen minskar.  

SIS Forum (2004) har gjort en enkel SWOT7-analys av integreringstankar för att se 
vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som kan uppkomma vid integrering av 
ledningssystem. I artikeln framkommer att styrkorna exempelvis är ett enda system, 
det är enkelt att kommunicera och implementera, lätt att driva, färre dokument och 
synergieffekter. Svagheterna är till exempel otydlighet, områden kommer i 
skymundan, otympligt och svårt att underhålla. Möjligheter som nämns är att kunna 
nå resultat som aldrig skulle ha nåtts utan samordning, säkerställning att viktiga frågor 
löses ur ett samlat perspektiv, lättare styrning, helhet och delar är i harmoni samt ökat 
förtroende hos kunder. Några av de hot som tas upp i artikeln är brist på engagemang, 
att det är tungt att underhålla, att närheten till det dagliga arbetet försvinner och att 
ingen förmår att ta tag i problem. 

4.2.4 Aspekter 
Piper & Carty (2004) skriver om tre frågeställningar som är särskilt viktiga för ett 
effektivt ledningssystem, de är struktur, rutiner och målstyrning. Enligt dem har ISO 
14001 en bra och enkel struktur som är väl lämpad för integrering av flera 
ledningssystem. Rutiner, menar Piper & Carty, bör skrivas kort och kärnfullt och på 
ett sådant sätt att alla medarbetare i organisationen enkelt kan nå och följa dem. Även 
gällande målstyrning är ISO 14001 föregångare där miljöaspekterna är en 
grundläggande komponent. Syftet med miljöaspekter är, enligt Ammenberg (2004) att 
sätta organisationens verksamhet i centrum för att uppnå en bättre förståelse för vad 
det är som orsakar miljöpåverkan och miljökonsekvenser. Den grundläggande 
komponent som miljöaspekter utgör inom miljöområdet kan, enligt Piper & Carty 
(2004), användas på ett likartat sätt inom kvalitetsområdet likväl som inom 
arbetsmiljöområdet och uttrycks då som kvalitetsaspekter respektive 
arbetsmiljöaspekter. Väljer en organisation detta synsätt så menar Piper & Carty att 
aspektbegreppet bildar den huvudsakliga grunden för integration av flera 
fokusområden till ett ledningssystem. Aspekterna för de olika områdena kan då utgöra 
underlag för att definiera och prioritera målen i organisationen och bli en motor för att 
driva aktiviteterna på ett gemensamt sätt (Piper & Carty, 2004). 

Synonymer till ordet aspekt är bland annat synpunkt, synvinkel och perspektiv, detta 
medför att kvalitetsaspekter handlar om synpunkter angående kvalitet. Piper & Carty 
(2004) menar att aspekten är den minsta gemensamma nämnaren för ett systematiskt 
arbetssätt då aspekten kan utgöra plattformen för organisationens mål och de 
aktiviteter som man vill utföra. I varje process eller aktivitet hamnar, över tiden, olika 
aspekter i fokus och som då behöver uppmärksammas. En del aspekter kan hanteras 

                                                
7 SWOT står för Strength, Weakness, Opportunities, Threats och är en vanlig 
konsekvensbedömningsmodell. 
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direkt medan andra kan användas som grund för att formulera mål i organisationen. 
Vidare skriver Piper & Carty att ett systematiskt arbetssätt med väl formulerade och 
dokumenterade aspekter och mål förenklar utvärderingen av en organisations 
prestanda. 

Författarna till detta examensarbete anser att kvalitetsaspekter är ett sätt att identifiera 
och konkretisera de förbättringsområden som finns inom ett företag. Vi har valt att 
definiera kvalitetsaspekter som:  

De aktiviteter i organisationens verksamhet som på något 

sätt inverkar på företagets kvalitet i alla led 

Aspekterna ska finnas listade i ett aspektregister och de ska värderas varje år. De 
aspekter som får högsta poäng vid värderingen är de som har störst påverkan på 
kvalitetsområdet, dessa kallas för betydande aspekter. Värderingen ska göras 
kontinuerligt för att se dels vilka aspekter som behöver förbättras dels om 
förbättringar gett resultat genom lägre siffror i senare värderingar. 

4.3 Praktiskt kvalitetsarbete 

4.3.1 Framgångsfaktorer för förbättringsarbete 
Sörqvist (2004) visar på att det inte är helt lätt att nå maximal framgång med ett 
förbättringsarbete och att det är många företag som inte lyckas med sina satsningar. 
Det finns ett fåtal företag som har visat vilka vinster och besparingar som kan nås med 
ett verksamt förbättringsarbete, Sörqvist listar ett antal viktiga faktorer som bör 
beaktas för att nå framgång. Främst måste företaget införa en systematisk 
förbättringsprocess. En sådan process skall inkludera strukturer för att identifiera 
brister, finna lösningar till dessa, genomföra lösningar samt underhålla genomförda 
förbättringar. (ibid.) 

PDSA-cykeln är en, både i praktiken och i litteraturen, vanligt förekommande 
förbättringsprocess för att uppnå ständiga förbättringar, se figur 4. Denna cykel 
formades först, skriver Bergman & Klefsjö (2001), av W. A. Shewart och utvecklades 
sedan vidare av W. E. Deming.  

 

Förbättringscykeln nämns ofta i litteratur gällande ständiga förbättringar och finns 
även med i standarderna ISO 9000 och ISO 14000. Bokstäverna står för Plan – Do – 
Study – Act och meningen är enligt Nilsson (2000) att förbättringsarbetet hela tiden 

 

Plan 

Do Study 

Act Plan 

Do Study 

Act 

Figur 4. PDSA-cykeln. Fritt efter Bergman 
& Klefsjö (2001, s 214). 
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ska stega runt genom hjulet för att på så sätt nå ständiga förbättringar. Användandet 
av förbättringscykeln resulterar enligt Joyce (1996), att problem blir lösta, analyserade 
och införda på ett disciplinerat sätt. Sörqvist (2004) belyser vikten av första steget i 
PDSA-cykeln, planeringsfasen, och skriver att allt arbete, särskilt det gällande 
förbättringar, måste föregås av en noggrann planering för att effektivitet skall uppnås. 
Förutom en systematisk förbättringsprocess talar Sörqvist om tio faktorer för att nå ett 
framgångsrikt förbättringsarbete, dessa benämns framgångsfaktorerna och presenteras 
närmare i bilaga 5. 

1) Ledningens och medarbetarnas genuina engagemang 

2) Stödjande infrastruktur och effektiv projektstyrning 

3) Val av rätt personer för att styra, driva och stödja förbättringsarbetet 

4) Resultat- och kundfokus samt offensiva förbättringsmål 

5) Identifiering och val av lämpliga projekt 

6) Verkningsfulla metoder, logisk arbetsgång och faktabaserad problemlösning 

7) Kunskaper och gedigna utbildningar 

8) Uppföljning, verifiering och återkoppling 

9) Anpassning till verksamhetens kultur och situation 

10) Integrering med befintliga strukturer och processer 

Dale & Bunney (1999) har gjort en sammanställning över ett flertal kända 
kvalitetsforskares olika värderingar, filosofier och idéer. Enligt Dale & Bunney så 
måste varje företagsledning först och främst utveckla och anpassa kvalitetsarbetet så 
att det passar in i företagets verksamhet och kultur, även om det är viktigt att inhämta 
kunskap och lärdom av befintliga teorier och idéer. 

En inventering av vilka företeelser som, enligt nio erkända kvalitetsexperter, är 
viktiga för att uppnå ständiga förbättringar har gjorts av Foster (2004). De nio 
experterna är Deming, Juran, Crosby, Taguchi, Ishikawa, Feigenbaum, Parasuraman, 
Zeithamel och Berry. Fem variabler, som Foster kallar för kärnvariabler, finns med 
hos nästan samtliga jämförda experter. Kärnvariablerna är Ledarskap; Utbildning och 
övning för de anställda; Kvalitetssäkring; Kundfokus samt Antagande av en 
kvalitetsfilosofi. Vilken filosofi företaget väljer är, enligt Foster, egalt; det viktiga är 
att filosofin kan anammas av företagets samtliga medarbetare. Andra viktiga variabler 
som Foster nämner är Strategisk planering, Analys av data samt Grupparbete för 
kvalitet. 

Kaizen är en övergripande företagsfilosofi men också ett samlingsbegrepp för olika 
produktivitetshöjande åtgärder. Kärnan är enkel, Kaizen innebär en kontinuerlig 
förändring till det bättre som innefattar alla medarbetare och chefer på alla nivåer. 
Några av de ledningsmetoder som ingår i Kaizen-konceptet är Just-in-time; 
Kundorientering; Förslagsverksamhet; Kvalitetsförbättring; Smågruppsverksamhet 
och Samverkan ledning - medarbetare. Kaizen innebär också att ha processyn på 
verksamheten. Startpunkten för förbättringar är, enligt Kaizen, vid erkännandet av att 
problem existerar. Därefter måste problemen identifieras och lösas. För att lösa 
problemen och nå framgång krävs en problemlösningsprocess och ett antal 
problemlösningsverktyg. (Imai, 1992) 
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4.3.2 Att identifiera förbättringsområden 
För att ett företag skall kunna förbättras krävs vetskap om var bristerna, 
förbättringsområdena finns. Sörqvist (2004) uppger ett antal metoder med vilka 
företaget kan inhämta information för att identifiera de största kvalitetsbristerna. Ofta 
finns det i företag redan en stor mängd insamlad data innehållande viktig kunskap. 
Dessa data används däremot vanligen inte i den utsträckning den skulle kunna då 
sammanställning, analys och tolkning av den insamlade informationen inte görs. En 
mer utvecklad analys av dessa sekundärdata kan möjliggöra en källa för att identifiera 
problem och brister. Även medarbetarnas samlade kunskaper, intryck och erfarenheter 
utgör en viktig källa för att identifiera företagets förbättringsmöjligheter. En stor 
fördel med förslag och idéer som kommer från de egna medarbetarna är att det berör 
saker som personalen själva vill förbättra varpå delaktighet och engagemang gällande 
förbättringsarbetet finns redan på förhand. Medarbetarnas förbättringsförslag kan 
insamlas exempelvis genom en formell förslagsverksamhet, förbättringsgrupper eller 
forum med regelbundna möten, intervju- eller enkätbaserade undersökningar och 
genom chefens samtal med medarbetarna. Ytterligare informationskällor för 
identifiering av förbättringsområden är från kundernas attityder och upplevelser, 
analys av verksamhetens processer för att upptäcka tvärfunktionella problem och 
suboptimeringar, självutvärdering av verksamheten baserad på kvalitetsprismodeller, 
benchmarking för att lära av goda föredömen, interna revisioner av verksamheten 
samt kartläggning av kvalitetsbristkostnader. (ibid.)  

Kvalitetsbristkostnader kan definieras som ”de totala förluster som uppstår genom att 
ett företags produkter och processer inte är fullkomliga” (Sörqvist, 2001, s 31). 
Wiklund (2004) skriver att olika utredningar och studier visar att 
kvalitetsbristkostnader ofta uppgår till cirka 20 procent eller mer av ett företags 
omsättning. Att identifiera kvalitetsbrister genom beräkning av kvalitetsbristkostnader 
har enligt Sörqvist (2004) fördelarna att de mest kostsamma problemen kan väljas ut 
samt att man, genom pengar som argument, får en större fokus på att förbättringarna 
bör genomföras omgående. Wiklund (2004) bygger vidare på fördelen med 
kvalitetsbrister angivna i ekonomiska termer och menar att detta ger en tydligare 
uppföljning av kvalitetsförbättringar när dessa kan ses i kronor och ören. Nackdelen är 
att arbetet med att räkna fram kostnaderna är krävande och att det är omöjligt att helt 
korrekt uppskatta samtliga kvalitetsbristkostnader (Sörqvist, 2004).  

Wiklund (2004) menar att de stora kvalitetsbristkostnaderna i ett företag ofta ligger i 
ineffektiva interna processer, brister i ledning och kommunikation samt i 
administrativa brister och att det således är inom dessa områden som det finns mest 
pengar att tjäna i form av minskade kostnader och därmed ökad lönsamhet. Sörqvist 
(2004) påpekar att kostnader för brister och fel som orsakats av leverantörer ofta är 
mycket stora, särskilt för företag med stor extern upphandling. Sörqvist skriver också 
att ett viktigt område för leverantörsarbetet är att välja rätt leverantör dels med hjälp 
av leverantörsbedömningar och leverantörsutvärderingar och dels genom att ställa 
krav på att leverantören kan visa upp ett fungerande och systematiskt kvalitetsarbete 
och ett certifierat ledningssystem. 
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5 KVALITETSLEDNING PÅ VATTENFALL AB 
VATTENKRAFT 

I detta kapitel beskrivs Vattenfall AV Vattenkrafts kvalitets- och förbättringsarbete 

som det ser ut idag. Kvalitetsledningssystemet och dess styrning presenteras 

inledningsvis, följt av en sammanfattning av företagets praktiska arbete inom 

kvalitetsområdet. 

5.1 Ledning och styrning 

5.1.1 Integrerat ledningssystem 
Kvalitetsarbetet i PV bedrivs integrerat tillsammans med arbetsmiljö- och miljöarbetet 
i ett trippelintegrerat ledningssystem, KAM-systemet (Ek, 2005). Detta system är 
certifierat enligt ISO 9001:2000, AFS 2001:1 samt ISO 14001:1996 och kontrolleras 
med både interna och externa revisioner. Ek berättar att uppföljning av 
kvalitetsarbetet sker tillsammans med arbetsmiljö och miljö på Miljökommitténs 
möten som hålls fyra gånger per år. Sören Ek är ensam ansvarig för KAM-arbetet 
tillika ledningens representant för samtliga tre områden. Tidigare fanns en ansvarig 
för respektive område men samtidigt som processer introducerades och utvecklades i 
organisationen tillföll samtliga ansvarsområden en och samma person. Det 
datorbaserade KAM-systemet möjliggör enligt Ek att varje enskild medarbetare utför 
kvalitetsarbete dagligen. Detta då all information, alla dokument och vägledning finns 
samlat i systemet, till vilket det finns en länk från intranätet Turbinen. 

De tre arbetsområdena kvalitet, arbetsmiljö och miljö utgår från verksamhetspolicyn, 
se bilaga 6, som enligt Ek (2005) är ett levande dokument och uppdateras löpande. 
Vidare menar Ek att PV följer policyn i allt sitt arbete och att alla nyanställda 
informeras om vikten av att arbeta utifrån denna. Verksamhetspolicyn finns tillgänglig 
för samtliga medarbetare via KAM-systemet men kommuniceras enligt Ek inte ut 
kontinuerligt. Medarbetarna förväntas i stället läsa den fortlöpande på egen hand i 
systemet. Det trippelintegrerade KAM-systemet är för närvarande under utveckling 
för att bli ett verksamhetsledningssystem, med samtliga arbetsområden inom PV 
innefattade. (ibid.) 

5.1.2 Kundbegrepp 
PV:s huvudsakliga kund är intern, Vattenfall AB Produktionsledning, eftersom 
beställning och leverans sker på uppdrag av dem (Turbinen, 2005). De slutliga 
konsumenterna återfinns långt senare i produktions- och distributionskedjan varför PV 
saknar en stark kundfokus, uppger Ek (2005). Då svenska staten äger Vattenfall ser 
Ek ett utökat kundbegrepp där även andra intressenter utgör kravställare, såsom 
regering, riksdag, länsstyrelse och samhället i stort då alla dessa påverkas av bland 
annat anläggningarnas verkan på miljön och av PV:s arbete. Koncernledningen menar 
i sin tur att PV och PD ingår som delar i Elproduktion Norden (P) vars närmsta kund 
är Vattenfall Försäljning samt Nord Pool8 och att dessa därför bör ses som de 
gemensamma kunderna (Holmberg, 2005). 

                                                
8 På Nord Pool, elbörsen, bestäms hur mycket elen skall kosta. Här möts säljare och köpare från hela 
Norden; de som tillverkar el och de som levererar och säljer den till konsumenterna. 
(Energimyndigheten, 2005) 
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5.1.3 Målstyrning 
PV har en tydlig målstyrning som utgår från affärsplanen vilken framtas utifrån 
Elproduktion Nordens affärsplan samt med input från medarbetarna i organisationen. 
Målen i affärsplanen kommuniceras av VD ut till medarbetarna. Den övergripande 
affärsplanen bryts sedan ned på respektive enhet, av enhetschef tillsammans med 
medarbetare, och utvecklas till bonusrelaterade individuella mål för varje medarbetare 
vid årliga målsamtal. Individens måluppfyllelse följs upp vid så kallade 
uppföljningssamtal, enhetens mål följs vidare upp av VD via enhetscheferna. 
Uppföljning av medarbetarnas arbetstillfredsställelse och åsikter inom ett flertal 
områden, exempelvis ledarskap, engagemang, utbildning och utveckling, mäts genom 
en årlig medarbetarenkät kallad My Opinion. Resultaten utvärderas, 
förbättringspotential identifieras och praktiskt förbättringsarbete utförs av respektive 
enhet och process. (Isaksson, 2005) 

5.2 Praktiskt arbete  

5.2.1 Praktiskt arbete med kvalitet och förbättringar 
Ek (2005) berättar att för att främja medarbetarnas delaktighet i kvalitets- och 
förbättringsarbete finns en förslagsverksamhet i form av en idélåda lättillgänglig på 
intranätet. Vidare berättas att feedback ges till alla inlämnade förslag och förslag med 
besparingspotential belönas monetärt i storlek relaterad till den beräknade 
besparingen. Involvering och engagemang i kvalitetsarbete främjas enligt Ek 
dessutom genom att ett flertal medarbetare ges tillfälle att medverka vid 
självutvärderingen av verksamheten som genomförs varje till vartannat år, beroende 
på arbetsbelastning i företaget, med hjälp av verktyget EFQM. Ek berättar att PV 
tidigare använde Utmärkelsen Svensk Kvalitet men då den upplevdes för svårarbetad 
började företaget år 2000 använda sig av EFQM-modellen istället. PV har sedan dess 
genomfört fyra mätningar, den senaste den 24 oktober 2005. EFQM-mätningen utförs 
enligt Ek med representanter från samtliga processer och nivåer i företaget 
medverkande och bedömningsarbetet görs i tvärgrupper. Resultaten från mätningen 
utgör sedan underlag för framtagande av kvalitetsmål (Ek, 2005). Holmberg (2005) 
berättar att man beslutade att under 2005 starta upp förbättringsteam, detta för att 
engagera samtliga medarbetare och utveckla deras kunskaper i kvalitets- och 
förbättringsarbete samt för att främja samarbetet inom organisationen. Dessa team var 
planerade att finnas både inom enheterna och som tvärfunktionella grupper. Enligt 
Holmberg medförde dock omorganisationen som trädde i kraft den 1 januari 2006 att 
förbättringsteamen aldrig kom igång. 

5.2.2 Praktiskt arbete i processer 
1998 införde PV ett processorienterat arbetssätt som sedan dess har implementerats i 
hela verksamheten och skapat en processorienterad organisation. Identifiering och 
kartläggning av huvud-, del- och stödprocesser har genomförts och resulterat i 
processkartan som ses i figur 5. För att inte verka förvirrande i sitt processarbete har 
PV valt att namnge även stödjande funktioner som processer. (Ek, 2005) 
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Ek menar att det inte kunnat påvisas mätbara förbättringar efter införandet av arbete i 
processer men säger samtidigt att PV upplevt det svårt att hitta mätbara nyckeltal som 
speglar förbättringar i processerna. Enligt Ek har arbetet i processer inte varit 
problemfritt och det finns därför inom organisationen negativa uppfattningar om 
processorienterat arbetssätt och om hur det bedrivs inom PV. 

5.2.3 Praktiskt arbete med samarbetspartners 
Ek (2005) berättar att förnyelseprogrammen har medfört att PV har gått från en 
förvaltarorganisation till en beställarorganisation. Alla arbeten ute på anläggningarna 
utförs därmed av olika samarbetspartners varför dessa har en betydande inverkan på 
PV:s förmåga att leverera. Detta faktum har enligt Ek medfört att arbete tillkommit i 
form av omfattande dokumentation, skrivande av kravspecifikationer, kontroller och 
samarbeten – allt för att bibehålla och förbättra tillgängligheten och 
leveranssäkerheten hos anläggningarna. Ek berättar vidare att status och tillstånd på 
anläggningarna mäts och inrapporteras, både manuellt av entreprenörer och 
automatiskt, i ett ärendehanteringssystem kallat Conwide. Detta system har varit i 
drift i drygt ett års tid och har möjliggjort att all anläggningsdata samlas överskådligt 
på ett ställe (ibid.). 

Produktionsprocess 

Tillstånd Anläggning Drift 

Styra och Leda 

Inköp Ekonomi Personal 

Figur 5. PV:s produktionsprocess med 3 kärnprocesser samt 
stödprocesser.  Fritt från Turbinen (2005). 
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6 RESULTAT 
I detta kapitel presenteras den empiriska studien. Kapitlet inleds med en beskrivning 

över hur intervjuerna genomförts samt en sammanfattning av åsikterna som 

framkommit under intervjuerna, följt av resultatet från värderingstabellerna. Kapitlet 

avslutas med resultatet av medarbetarenkäten My Opinion och de observationer 

författarna gjort under examensarbetets genomförande. 

6.1 Studiebesök med gruppintervju 

För att få ökad kunskap om PV:s verksamhet samt underlag till frågeställningarna i de 
planerade intervjuerna inleddes undersökningen med ett studiebesök vid driftcentralen 
i Vuollerim. Studiebesöket gav förståelse dels för hur regleringen av elenergi 
fungerar, dels för hur beställningsförfarandet går till mellan Produktionsledningen 
(PD) och PV. Under besöket genomfördes en ostrukturerad gruppintervju med fyra 
drifttekniker, varav en barnledig men på besök. Intervjun hölls under avslappnade 
former i en öppen och trivsam atmosfär där gruppmedlemmarna upplevdes trygga 
med varandra. I gruppintervjun belystes bland annat skillnaden mellan att som förut 
ha egen personal vid anläggningarna och som nu ha entreprenörer som sköter både 
underhåll och reparationer. Synpunkterna från gruppintervjun har sammanställts 
tillsammans med de övriga intervjuerna. 

6.2 Intervjuer 

Under fyra veckor intervjuades totalt 19 personer, varav 17 besöksintervjuer och två 
via telefon. Respondenterna valdes ut, med hjälp från både KAM-chef Sören Ek och 
stabschef Bengt Holmberg, för att uppnå bästa spridning över de variabler vi valt för 
ett varierat urval. Bruttolistan med 25 respondenter reducerades till 19 då 
intervjuobjekten efter cirka 15 genomförda intervjuer inte längre upplevdes tillföra 
undersökningen någon ny information. De sista intervjuerna utfördes för att uppnå 
spridningen över alla variabler. De 19 intervjuobjekten återfinns över hela 
organisationen, på alla nivåer, med anställningstid mellan 2 och 37 år i Vattenfall, på 
sju orter och med könsfördelning som i det närmaste representerar könsfördelningen 
inom PV. Figur 6 nedan visar var i organisationen respondenterna återfinns. 

 

C ontrol ler
Ekonom i

C ont ro ller
Dam m säkerhet

Ekonomi
1 chef

Stab
1 chef, 1 tjänsteman

Produktion
2 chefer, 2 tjänstemän

4 i gruppintervju

Storskalig kraft
4 chefer

4 tjänstemän

Sm åskalig kraft Teknik
1 chef

2 tjänstemän

1 chef

Figur 6. Organisationsschema med respondenternas spridning över 
enheter och nivåer inom organisationen 
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De respondenter som antogs kunna ge mest information om PV:s kvalitetsarbete 
bokades in tidigt i undersökningen. Inför intervjuerna skickades ett e-mail till 
respektive respondent med intervjuområden och huvudfrågor, se bilaga 7, detta för att 
ge denna chans att förbereda sig inför intervjun. 

Båda författarna var närvarande vid samtliga intervjuer. Ansvaret delades upp så att 
en koncentrerade sig på att ställa frågor till respondenten och den andra att anteckna 
det som sades. Intervjuerna genomfördes som halvstrukturerade intervjuer med en 
förhandsstruktur i form av en intervjuguide men med möjlighet för respondenten till 
utfyllnad. Alla intervjuer inleddes med en presentation av oss och examensarbetets 
syfte. Dessutom presenterades kvalitetsbegreppet i korthet. Introduktionen avslutades 
med en garanti om anonymitet och en uppmaning till kritiskt tänkande. Varje intervju 
var planerad att pågå i cirka 90 minuter, något som stämde för de flesta intervjuerna. 
Totalt sträckte sig tidsspannet mellan 50 och 120 minuter. Innan intervjuerna 
avslutades fick respondenten fylla i en värderingstabell, se figur 7, där denne fick 
satsa pengar för förbättringsinsatser, totalt 100 000 kr fördelat på de fem områdena.  

 

Respondenten uppmanades satsa mest där denne, utifrån sin arbetssituation, ansåg att 
förbättringsarbete bäst behövs. Detta moment visade sig vara intervjuns krångligaste 
uppgift för samtliga respondenter. 

Efter genomförd intervju har anteckningarna renskrivits och e-mailats till respektive 
respondent för genomläsning och eventuella korrigeringar. Då respondenterna 
garanterats anonymitet kommer inga intervjuer att återges i sin helhet. 
Omformuleringar har i vissa fall gjorts för att undvika risk för spårbarhet. För att 
reducera informationen från intervjuerna och därmed göra materialet mer hanterbart 
har ett omfattande kategoriseringsarbete av intervjuanteckningarna genomförts för 
respektive enhet, enligt metod beskriven i kapitel 2.6.1. Åsikterna har grupperats och 
rubricerats i två steg och resulterat i ett tjugotal huvudkategorier med underkategorier. 
Totalt för de fyra enheterna erhölls cirka 80 kategorier med allt från fem till 130 
åsikter i varje kategori. En starkt reducerad sammanfattning av de åsikter och 
förbättringsområden som framkom under intervjuerna redovisas nedan men först ges 
en kort beskrivning av de enheter där respondenterna återfinns. Kapitlet avslutas med 
en redovisning av resultatet från värderingstabellerna. 

6.2.1 Beskrivning av enheterna 
Anläggningsenheten Storskalig kraft ansvarar för underhåll och investeringar på PV:s 
anläggningar, det vill säga kraftverk och dammar. Inom enheten arbetar cirka 50 
personer uppdelade på avdelningarna Beställare, Kraftverk och Dammar. 
Anläggningsenheten är PV:s största enhet och är följaktligen även undersökningens 
största grupp.  Från denna enhet har totalt åtta personer intervjuats, fyra chefer och 
fyra tjänstemän.  
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Figur 7. Värderingstabell som respondenterna fick fylla i med 
satsningar på önskade förbättringsinsatser 
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Produktionsenheten består av avdelningarna Driftledning, Driftstab samt tre 
driftcentraler belägna i Bispgården, Storuman/Norsjö och Vuollerim. Det arbetar idag 
totalt 49 personer på enheten, varav 33 på driftcentralerna. Produktionsenheten 
ansvarar för styrning, övervakning och optimering av kraftverksanläggningarna. Från 
enheten har totalt åtta personer intervjuats, fyra individuella intervjuer (två chefer och 
två tjänstemän) samt en ostrukturerad gruppintervju med fyra personer.  

Stödenheterna är ett arbetsnamn i denna undersökning och utgörs av VD, 
Ekonomienheten och Stabsenheten. Totalt arbetar 21 personer i dessa enheter, varav 
tio på vardera Ekonomi- och Stabsenheten. I Staben ingår funktionerna för personal, 
KAM, information, dokumentation och administration.  

På Teknikenheten arbetar tio personer med skiftande arbetsuppgifter. Enheten består 
av diverse funktioner så som inköps-, IT-, FoU- och miljösamordnare samt juridiska 
utredare. Intervjuerna omfattar tre av dessa personer, varav en är enhetens chef. 

6.2.2 Sammanställning av intervjuerna 
Kategoriseringen visade att enheternas åsikter till stor del sammanföll med varandra 
och därför presenteras alla åsikter under gemensamma rubriker. Författarna vill 
påpeka att alla åsikter nedan är sådant som framkommit i intervjuerna och att inga 
egna tolkningar har gjorts. 

Kvalitetsarbete 
Från ledningshåll framkommer åsikter om att PV jobbar på ett väldigt bra sätt med 
kvalitets- och förbättringsarbete och att arbetet sker med systematik, främst genom det 
processorienterade arbetssättet och KAM-systemet. Samtidigt visar intervjuerna att de 
allra flesta anser att PV inte arbetar systematiskt och strukturerat med kvalitetsarbete; 
man arbetar inte förebyggande utan det handlar endast om att förbättra det som inte 
fungerar för stunden. Det vore bra om medarbetarna fick klargjort vad kvalitet är samt 
vilket syftet är med kvalitetsarbetet inom PV, detta för att konkretisera 
kvalitetsbegreppet i organisationen. Respondenterna saknar en fastslagen roll eller 
avdelning som har till uppgift att på en mer operativ nivå arbeta med kvalitetsfrågor 
och på så sätt bistå personalen med det dagliga, praktiska kvalitetsarbetet. Ingen av 
respondenterna har gått eller blivit erbjuden någon kvalitetsutbildning inom PV. 
KAM-organisationen anses otydlig och medarbetarna vet inte vem de ska kontakta i 
kvalitetsfrågor.  

De flesta känner ett engagemang från ledningen för kvalitetsarbete men inga extra 
resurser ges för att arbeta med det. Det dras igång många förbättringsprojekt inom PV 
men mycket rinner ut i sanden vilket gör att man tappar medarbetarnas engagemang 
för förbättringar. Vilja finns idag hos personalen att ställa upp för att förbättra 
arbetssätt och rutiner men då varken direktiv eller resurser finns till detta arbete blir 
ingenting genomfört.  

Intervjuerna visar att det ofta brister i uppföljning, utvärdering och kommunikation av 
utförda förbättringar inom PV. En respondent menar att: ”Ett sätt för att lyfta fram 
kvalitetsarbetet vore att lista var, i vilka forum, det arbetas med förbättringsarbete 
inom PV.” Under 2005 togs beslutet att bygga upp förbättringsteam i hela 
organisationen som skulle arbeta både avdelningsvis och tvärfunktionellt. Detta arbete 
lades på is men respondenterna uttrycker förhoppningar om att förbättringsteamen ska 
komma igång och tror att dessa kan lösa många av problemen som finns i 
organisationen.   
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EFQM lever en anonym tillvaro, endast de respondenter som själva medverkat vid 
mätningarna vet vad EFQM är. Inte heller kvalitetsmålen, som tas fram utifrån dessa 
mätningar, är kända av personalen. Av dem som deltagit anser hälften att mätningarna 
och resultaten av dem inte känns viktiga att arbeta med och att de ligger vid sidan om 
verksamheten. EFQM-mätningen genomförs efter det att årets affärsplan redan är lagd 
vilket gör att kvalitetsmålen inte finns med förrän tidigast året efter utförd mätning. 

Det finns ingen som undersöker om förändringar som gjorts efter EFQM-mätningar 
verkligen lett till förbättringar och om så är fallet, huruvida de förbättringar man 
önskat har uppnåtts. Kvalitetsplanen följs upp i Miljökommittén två gånger per år men 
då endast att åtgärderna är utförda, inte om resultatet blev bra. 

Verksamhetspolicyn är, av de flesta, ett tämligen okänt dokument och det är inte 
många respondenter som påstår sig använda denna. Detta till skillnad från 
affärsplanen vilket är ett styrande och levande dokument som genomsyrar hela 
organisationens verksamhet. Respondenterna känner sig delaktiga i arbetet med 
affärsplanen men nämner också att tiden att lämna förslag och synpunkter till 
affärsplanen är för kort. Respektive enhets mål bryts vidare ner till individuella mål 
som behandlas vid det årliga målsamtalet. Samtalet fungerar enligt de flesta 
respondenterna bra och det följs också upp med ett eller två uppföljningssamtal varje 
år. 

Det råder en genomgående negativ attityd mot det integrerade ledningssystemet, 
KAM, vilket upplevs finnas till bara för att upprätthålla certifieringen. Nästan ingen 
använder systemet, inte ens ledningen, alla upplever att det är svårnavigerat och det 
ges heller ingen uppmaning från ledningen om att öka användandet. Det råder delade 
meningar om hur och till vad systemet skall användas. KAM är fyllt av gamla, 
ogiltiga dokument; det upplevs inte finnas någon som ansvarar för uppdatering av 
dokumenten och det tar lång tid att få in nya dokument.  

Det finns ett behov av KAM bland respondenterna och de har kommit med flera 
förbättringsförslag, exempelvis att sortera dokumenten utifrån roll, projekt och 
processer. Ett annat förslag är att utvecklingen av ledningssystemet skulle utföras 
inom organisationen istället för hos konsulter, detta för att öka anpassningen till 
verksamheten och därmed öka användandet. Respondenterna tror att det behövs fler 
interna resurser för att bevaka och driva på KAM-systemet framåt då det är svårt att 
upprätthålla alla områden inom KAM på en enda person; ”PV skulle behöva en 
’idéspruta’ för kvalitetsfrågor på samma sätt som Sören Ek är för miljöfrågorna”. 

PV har en förslagsverksamhet för att främja förbättringsarbete. Ingen av 
respondenterna har dock lämnat in något förslag. De flesta förslag uppges komma från 
entreprenörerna, VSN och VSS, medan bedömningarna görs av PV:s personal. 
Bedömarna blir inte tillfrågade innan de får förslag till sig och förslagsarbetet får 
därmed lägsta prioritet. 

Processorienterat arbetssätt 
Processorienterat arbetssätt infördes i PV utan en gemensam definition av vad 
processer är, processkartorna togs fram utan föregående utbildning och 
kärnprocesserna utvecklades med nästan vattentäta skott emellan sig. Respondenterna 
tror att detta förfarande har skadat förtroendet för processer och att arbetssättet därför 
har en negativ klang inom PV. Trots detta har dock huvuddelen av respondenterna en 
positiv inställning till processorienterat arbetssätt. Processbeskrivningarna anses vara 
fördelaktiga för att beskriva verksamheten vid nyanställningar men också för övrig 
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personal inom PV. Dessutom möjliggör processer att man, i denna spridda 
organisation, kan uppnå en enhetlig behandling av olika frågor över hela landet. Även 
negativa åsikter har uttryckts, bland annat att processorienterat arbetssätt ger längre 
beslutsvägar och att det ökar risken för att saker ska falla mellan stolarna. 

Huruvida PV arbetar processorienterat eller inte råder det delade meningar om och det 
framkommer tydligt i intervjuerna att det saknas en gemensam syn på vad ett 
processorienterat arbetssätt egentligen är. Vissa påstår att man i sin enhet arbetar efter 
processkartorna, andra att man inte gör det. De processkartor som finns hävdas vara 
alltför övergripande för att kunna användas; att man försöker arbeta efter dem men att 
det saknas detaljerade flödeskartor. För exempelvis arbetsmomentet idrifttagning9 
finns checklistor med arbetsgången specificerad men dessa fungerar enligt uppgift 
inte fullt ut i verkligheten.  

Ekonomiprocessen ses av många som den bäst fungerande processen inom PV. Alla 
flöden är kartlagda, det arbetas efter dem och det finns naturliga mätpunkter i 
processen. Medarbetarna följer kontinuerligt upp processen och arbetar ständigt med 
förbättringar. Ekonomiprocessens gränssnitt mot andra processer är definierade och 
där man ser problem samarbetas det aktivt för att utveckla gränssnitten. 
Riskhanteringsprocessen för dammar, i vilken dammsäkerhetsarbetet bedrivs, är också 
den en fungerande process med kartlagda delprocesser, gränssnitt och mätpunkter. 
Arbete pågår dessutom för utvärdering och utveckling av denna. Processen skär 
igenom både Anläggnings- och Driftenheten samt genom entreprenörerna VSN och 
VSS. Dammsäkerhetsarbetet är reglerat av RIDAS, kraftföretagens riktlinjer för 
dammsäkerhet, och bedrivs efter en framarbetad handbok. Denna styrning genom 
tydliga krav ses av respondenterna som en orsak till att processen fungerar. 

Gränssnitten mellan de övriga delprocesserna är inte är kartlagda och mycket, 
exempelvis statusinformation från anläggningarna, har fallit mellan stolarna. 
Samarbetet mellan personalgrupperna i de olika kärnprocesserna fungerar inte 
tillfredsställande; det skulle behövas ett mer systematiskt och regelbundet samarbete 
mellan dessa. Ett av PV:s främsta förbättringsområden uppges vara samverkan och 
ansvarsfördelning mellan processerna, och då främst mellan Drift- och 
Anläggningsprocessen vars medarbetare upplevs sakna respekt och förståelse för 
varandras arbete.  

I några intervjuer framkommer att arbetssätt tydligt avviker från processkartans 
beskrivning; det har exempelvis inträffat att större projekt uppstartas utan att en 
förstudie gjorts. Det finns misstankar att haverier efter vidtagna åtgärder på 
kraftverken kan bero på dessa brister i förarbetet vilka i sin tur kan bero på bristande 
underlag. Något som påpekas är att dokumentationen över anläggningarna inte alltid 
uppdateras efter utförda förändringar. Även kompetensbrist vid handhavandet ses som 
en möjlig orsak till haveri liksom tidsbrist i projekten. 

Åsikterna huruvid mätpunkter finns eller inte i processerna går isär och det upplevs 
svårt att ta fram relevanta mätetal, framförallt i kärnprocesserna. Viljan finns att mäta 
processerna på ett mer systematiskt sätt och det arbetas med att utveckla mätetal men 
många andra aktiviteter uppfattas som mer prioriterade.  

En viss uppföljning och utveckling av processerna tycks göras. Det sägs att revidering 
av processerna utförs men att ingen tar tillvara på synpunkterna efter revidering varför 
arbetet känns meningslöst. Respondenterna ser ett behov av att utveckla processerna 
                                                
9 Idrifttagning av kraftverksanläggningar efter avställning för åtgärder (författarnas anm.). 
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och menar att här finns förbättringspotential, däremot saknas tid och direktiv för detta 
arbete. Flera respondenter berör förbättringsteamen som ett välkommet verktyg för att 
utveckla processerna och för att kartlägga gränssnitten och dess felkopplingar. 

Kritik har framkommit om ledningens agerande vid införandet av processorienterat 
arbetssätt inom PV. ”Ledningen borde, vid införandet, i ett tidigt skede ha klargjort 
målsättningen och syftet med processkartläggningen” är en åsikt som uttalats från 
flera håll. Respondenterna tror att ledningen har en vilja att använda processorienterat 
arbetssätt men att de inte förmår driva igenom det.  

Idag är det många medarbetare som inte vet vad processorienterat arbete innebär. En 
respondent uttrycker på ett bra sätt mångas önskan med att säga: ”Jag skulle vilja ha 
en omstart på processarbetet med utbildning av hela personalen för att klargöra vad en 
process är, syftet med processarbete, hur man jobbar med processer och eliminera 
prestigen runt området.” 

Insamling och bearbetning av data 
PV tar inte tillvara på den tillståndsinformation som fås från inrapporteringen i 
Conwide. Det har alltid förts statistik på bland annat start/stopp, utryckningar och 
tillgänglighet på kraftverken, dock uppges det att ingen statistisk bearbetning av 
insamlad data görs. Det finns knappt någon som använder statistiska analysmetoder 
för att se trender, tillgänglighet och liknande och därigenom bedöma tillståndet på 
anläggningarna. Respondenterna menar att det finns exempel där haveri troligen 
kunnat undvikas om dessa metoder använts. 

Indata till arbetet med den långsiktiga planeringen, optimering av åtgärder, kommer 
från entreprenörens och driftcentralernas rapporteringar till områdesansvariga men 
tillräcklig status- och tillståndsinformation saknas för att de ska kunna göra optimal 
långsiktig planering. Ofta tidigareläggs åtgärder i kraftverken på grund av osäkerhet 
om status på anläggningarna och därmed hur länge de egentligen håller att köra 

Respondenterna tror att PV skulle kunna göra mycket mer med materialet i Conwide, 
exempelvis statistiska uppföljningar, om det fanns en fastslagen ansvarsroll för att 
göra ett tydligt analysarbete av insamlad data. Det skulle dessutom behöva tas fram 
nya relevanta mätvärden på anläggningarna för att förbättra tillståndsbedömningen.  

Under intervjuerna har det framkommit att det inte finns någon systematisk insamling 
av data för att följa upp förnyelseprojekten. Detta bör göras för att möjliggöra ett mer 
förebyggande arbete och därigenom undvika framtida haverier, anser respondenterna, 
men också för att kunna dokumentera och påvisa förbättringar efter 
investeringsinsatser.  

Samarbete, ansvar och befogenheter 
Respondenterna uppger att det finns grupperingar och ett revirtänkande inom PV som 
kostar mycket pengar. Vidare finns osynliga staket mellan personalgrupperna på 
avdelningarna Anläggning och Drift som gör att kommunikationen däremellan brister. 
Någon upplever att Drift håller sig utanför medan en annan tror att de känner sig 
åsidosatta i organisationen. En respondent uppger att det idag anlitas konsulter för att 
svara på frågor som Driftledningen kan besvara, något som upplevs vara resursslöseri. 
För att ta bort dessa staket och öka samarbetet mellan enheterna anser respondenterna 
att det krävs ett större engagemang från ledningens sida och att det behövs läggas mer 
tid på att fördjupa samarbetet mellan avdelningarna.  

Ansvarsfördelningen inom PV upplevs vara otydlig, både inom respektive enhet och 
gentemot de övriga enheterna. Idrifttagningen är ett viktigt moment, med flera enheter 
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inblandade, där ansvaret inte är tillräckligt tydliggjort med följden att mycket idag 
hamnar mellan stolarna. Ett annat område som respondenterna nämner har oklart 
ansvar är insamlingen och bearbetningen av statusinformation på anläggningarna.  

Vid förnyelseprojekten känner PVP att de kommer in för sent vilket får följden att de 
inte kan påverka utformningen i den utsträckning de skulle vilja. De vill komma in 
redan i förstudien, i referensgruppen, och har flera gånger påtalat detta. ”Man måste 
ha med alla tre kärnprocesser i projekten för att få all den kunskap som behövs”, 
menar en respondent. Det finns idag referensgrupper för detaljexperter, som 
exempelvis för turbiner och generatorer, dock finns inga referensgrupper för drift trots 
att PVP kan sambanden och ser helheten.  

Även utanför förnyelseprojekten upplever Drift att de inte prioriteras. Varje år framtas 
avbrottsplaner för kraftverken som innebär många kopplingar mellan Produktion och 
Anläggning. Respondenterna upplever att Anläggning aldrig levererar planen i tid 
vilket medför att Driftledningen får svårighet att i sin tur leverera denna till PD enligt 
tidplan. Följden blir en mindre genomarbetad avbrottsplan och man anser sig kunna 
reducera oplanerade avbrott och produktionsbortfall med en bättre planering.  

Ett problem som framhålls är att det hos Driftenheten finns ett gap mellan ansvar och 
befogenheter. Enheten ansvarar för styrningen och övervakningen av kraftverken, de 
har ansvaret för allt skydd och för att upptäcka fel men de har ingen befogenhet att 
genomföra åtgärder. De har inga befogenheter att utföra förändringar varför enhetens 
problem måste åtgärdas av andra, främst Anläggning som har budgetpåverkan och 
därmed pengarna. Detta upplevs medföra problem då Anläggning ibland inte ser 
behovet av de åtgärder som Produktion rekommenderar och att dessa därför 
bortprioriteras.  

Arbetssätt, rutiner och dokumentation 
Det saknas arbetsrutiner och gemensamma arbetssätt. De flesta av respondenterna 
uttrycker en önskan om att arbeta mer likartat och ta fram enhetliga arbetssätt och 
menar att detta är ett av de viktigaste förbättringsområdena. Ett arbetsområde som 
nämns är idrifttagningen och att det här saknas tydliga rutiner och checklistor över 
vad som skall överlämnas och vem som är ansvarig för de olika momenten. Inom 
projekten arbetar man enligt projektmodellen PROPS, men respondenterna menar att 
arbetsgången måste beskrivas djupare för att på så sätt skapa ett likriktat arbetssätt. 
Detta skulle även underlätta framtagandet av kravspecifikationer gentemot 
leverantörer, entreprenörer och konsulter. 

Återkoppling till leverantörerna skall enligt PROPS göras efter avslutat projekt, något 
som inte alltid görs. Även andra brister i dokumentationen inom projekten har 
framkommit under intervjuerna. Kravspecifikationerna är ibland tvetydiga, varvid 
diskussioner uppstår mellan beställare och leverantör och det pågår idag satsningar för 
att utveckla tydligare kravspecifikationer. Det händer också att leverantörernas 
kvalitetsplaner inte håller vad de lovat och detta upptäcks först efter att leverantören 
anlitats vilket tyder på att planen inte kontrollerats i tillräcklig omfattning innan 
anlitande. 

Styrande dokument för arbetet ses av respondenterna som en förutsättning för att 
skapa ett likformat arbetssätt. Överlag anses detta inte finnas i tillräcklig omfattning. 
Respondenterna känner att det behövs direktiv, tid och övriga resurser uppifrån för att 
framtagandet av styrande dokument ska prioriteras. Med hjälp av styrande dokument 
bedöms chansen till förbättringar genom erfarenhetsåterföring att öka.  
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Ledarskap och medarbetarnas delaktighet 
Cheferna inom PV anses i stort sett vara bra, de ger förutsättningar för delaktighet och 
delegerar ansvar i organisationen. Men det finns även åsikter om att cheferna lyssnar 
för lite till sina medarbetare och att informationsflödet är för långsamt. Att sprida 
information och skapa delaktighet upplevs, både från ledare och från medarbetare, 
vara svårt på grund av PV:s geografiskt spridda organisation. Några respondenter 
menar att PV:s ledning måste bli bättre på att våga ta tag i problem och att våga ta 
beslut, idag upplevs det ibland vara för mycket delaktighet vilket ger tröga 
beslutsvägar. 

Närmsta chef upplevs i allmänhet som bra, de flesta känner att de har givande 
målsamtal och uppföljningssamtal där de personliga målen sammanförs med enhetens 
och företagets mål. Under gruppintervjun framkom att PV anses vara en mycket bra 
arbetsgivare. Ledningen säger sig skapa delaktighet genom att vara tydlig, beskriva 
mål och förväntningar, följa upp arbetet och efterfråga resultat. 

Respondenterna anser att cheferna ibland inte gör rätt saker, ”de ska fokusera på 
ledarskapet, inte på teknik”. Kritik har framkommit från flera håll att det finns chefer 
som arbetar allt för mycket på taktisk nivå, med att ”producera nu” istället för att 
koncentrera sig på strategiska frågor för ett långsiktigt förebyggande 
förbättringsarbete. Respondenterna upplever att många chefer missar vikten av 
erfarenhetsåterföring, systematisk kvalitetsförbättring och bearbetning av statistik. 
Dessutom medför den stora fokus som ligger på förnyelseprojekten att arbetet med 
processbeskrivningar och arbetsrutiner blir lidande. 

Information 
Respondenterna anser att de får bra med övergripande information om viktiga 
händelser inom Vattenfall och PV via intranätet Kontakten och Turbinen som sägs bli 
bättre och bättre. Dock saknar respondenterna ett naturligt forum för information om 
oförutsedda händelser, exempelvis haverier, så att medarbetarna slipper informeras 
via media. 

Kundbegreppet 
Av alla 19 respondenter ser 16 stycken produktionsledningen, PD, som PV:s kund. 
Två anser att det förutom PD är marknaden, i form av Nordpool och Vattenfall AB:s 
direktkunder, som är kunderna. Två anser att det är Svenska kraftnät som är PV:s 
kund och endast en respondent anser att kunden är el-användaren. Det påpekas att 
eventuella klagomål från Elproduktions slutkund, som alla anser är el-användaren, 
stannar hos PD. 

My Opinion 
My Opinion uppges ha dåligt förtroende bland medarbetarna på grund av bristande 
uppföljning av tidigare mätningar. Respondenterna anser att undersökningen 
genomförs med för täta intervall vilket gör att organisationen inte hinner arbeta med 
resultatet mellan mätningarna.  

Kompetenssäkring 
En farhåga som uttrycks angående de nyanställningar som görs på 
Anläggningsenheten är att dessa medför risker att fel saker görs då det inte finns klara 
processer och arbetsrutiner för de nyanställda att falla tillbaka på. Respondenterna 
från Produktionsenheten uttrycker farhågor över att PV inte tar tillvara på de 
kompetenser som finns inom Driftledningen och att det borde avsättas resurser för att 
nyanställda ska kunna gå parallellt med erfaren personal. Dessutom ses 
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förbättringspotential vid introduktionen av nya medarbetare, att mer fokus bör läggas 
på att få dem att förstå helheten och inte bara sin avgränsade del inom PV.  

Respondenterna är avslutningsvis eniga om att organisationens styrkor ligger i 
medarbetarnas kompetens och erfarenhet. Trots hög arbetsbelastning är medarbetarna 
hängivna sitt arbete och känner engagemang för att göra rätt åtgärder, på rätt plats och 
vid rätt tidpunkt. 

Några respondenter är av åsikten att examensarbetenas resultat inte tas tillvara på ett 
sådant sätt att de kommer PV till nytta. Dessutom brister det i återkopplingen av 
dessa, så att de inte kommer personalen till känna. 

Samverkan med samarbetspartners 
Det finns för få leverantörer på marknaden vilket medför bristande konkurrens. Detta 
gör att PV har svårt att få gehör för sina krav och att leverantörerna inte levererar efter 
överenskommelse. Den största bristen är att leverans inte sker enligt tidplan, 
leverantörerna menar att tidsgränserna är för snäva men godkänner ändå kontrakten 
och tar sedan de böter som uppstår vid försenad leverans. En konsekvens av sena 
leveranser är att projekten forceras, detta med kvalitetsbrister som följd. Brister kan 
även ses i kvaliteten på levererad produkt samt på utfört arbete. Pengar är ofta 
viktigare än anseende för de stora leverantörerna då PV inte är en betydande kund. 
Leverantörernas brister kompenseras genom ökade kontroller, detta innebär ökade 
omkostnader på mellan 4-7 miljoner kronor per projekt. Kontroller görs dels hos 
leverantören, dels på anläggningarna och löpande genom hela projektens gång. Innan 
en viss leverantör anlitas kontrollerar man dess prestanda och betalningsförmåga, 
dock litar man till certifieringar och gör ingen egen revision av deras kvalitetsarbete. 

Verksamheten bygger på att PV har en bra relation till sina leverantörer och 
entreprenörer. Man håller seminarium och temadagar där medarbetare från PV sitter 
ner tillsammans med samarbetspartners för att utbyta information. Samverkan med 
leverantörer ses som ett viktigt förbättringsområde och ett förslag som framkommit är 
att teckna samarbetsavtal med viktiga leverantörer för att på så sätt knyta upp dem. 
Idén om partnerskap upplevs dock tveksam, en respondent menar att de stora 
leverantörerna inte har något att vinna på detta och att partnerskap då är meningslöst.  

Det finns idag ett visst mått av samarbete mellan upphandlare och leverantörer bland 
annat genom en databas, Sellicha, som leverantörerna uppmuntras att ansluta sig till 
då denna databas förenklar beställningsförfarandet. I denna kan upphandlarna snabbt 
finna om leverantörerna uppfyller kraven och om de har ett eget 
verksamhetsledningssystem. För små företag som saknar ett eget ledningssystem 
fungerar PV:s inköpssamordnare som ett stöd. 

Samtliga respondenter anser att kravspecifikationer och kontrakt gentemot 
leverantörer, entreprenörer och konsulter är viktiga. Det händer att missförstånd 
uppstår mellan beställare och leverantör bland annat på grund av olika tolkningar av 
kontrakten. ”Haverier är ett tydligt bevis på missförstånd mellan parterna” menar en 
av respondenterna. Det ses som en brist att kontakten med leverantörerna sker genom 
konsulterna och respondenterna menar att denna omväg gör det svårare för PV att få 
gehör för sina krav och önskemål. Därför krävs noggranna specifikationer och 
enhetliga kvalitetskrav för att PV ska nå fram med sina krav. Den enda direkta dialog 
som sker mellan leverantörerna och PV är på chefsnivå, ett önskemål är att dessa 
samtal skedde även längre ner i organisationen. 
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Kritik har framkommit om att PV:s personal arbetar på olika sätt och ställer olika 
krav, detta gör det svårt för leverantörer, entreprenörer och konsulter att veta vilka 
krav som gäller från PV. En respondent uttrycker att ”vi måste klargöra för oss själva 
hur vi vill och ska arbeta innan vi kan ställa krav på andra”. För och nackdelar hos 
leverantörerna dokumenteras inte, valet av leverantör baseras istället på egen 
kännedom eller informella kontakter. En respondent menar att valet görs utifrån vissa 
kriterier som mer går på känsla än på hårda siffror, en annan att kännedom om 
leverantörerna finns inom avdelningen och att man vet vilka som är tryggare att arbeta 
med än andra. Sammanfattningsvis konstateras att det saknas ett enhetligt arbetssätt 
gentemot samarbetspartners och att prestationsförmågan hos dessa inte dokumenteras. 
Ett förbättringsförslag från en respondent är att samla alla erfarenheter angående de 
nyttjade leverantörernas och entreprenörernas kvalitetsnivå och prestation i en 
gemensam databas. Databasen Sellicha föreslås kunna användas för detta i framtiden 
vilket skulle öka möjligheterna till att sprida erhållen kunskap och skapa en naturlig 
erfarenhetsåterföring. Intervjuerna har visat att både PV:s egen personal och 
samarbetspartners anser att PV är dåliga på uppföljning av ställda krav och på att ge 
erfarenhetsåterföring. 

Allt underhållsarbete på anläggningarna utförs av VSN och VSS. Det är 
Produktionsenheten som samverkar med entreprenörerna i basunderhållet där man 
dokumenterar och beskriver vad som behöver åtgärdas och vad som inte fungerar. 
Enighet råder om att entreprenören sköter sig bra och att man har ett bra samarbete. 
Omställningen från egen personal till entreprenörer var till en början problematisk 
eftersom entreprenörerna saknade den anläggningskännedom och specialistkompetens 
som fanns hos den egna personalen. Med åren har det blivit bättre och respondenterna 
tror att det med tiden kommer att fungera bra. Det påpekas dock vikten av att endast 
använda ett fåtal entreprenörer så att dessa får bättre anläggningskännedom och större 
ansvarskänsla för anläggningarna. Dessutom kan man då etablera den goda 
kommunikation som krävs för att undvika missförstånd och för att skapa en personlig 
relation parterna emellan. 

Uppföljning av entreprenörens arbete i basunderhållet görs på flera sätt, dels genom 
mätningar av bland annat tillgänglighet i anläggningarna dels genom veckovisa 
avstämningsmöten. Inga djupare analyser av mätningarna görs men det finns vissa, 
nyligen framtagna, incitament och nyckeltal för basunderhållet. Status och tillstånd 
över anläggningarna mäts och rapporteras, manuellt och automatiskt, in i datasystemet 
Conwide och det åligger entreprenören att analysera insamlad data. Analysen sägs 
vara bristfällig, enligt en respondent är orsaken brister i specifikationen från PV men 
enligt en annan, resursbrist hos entreprenören. 

Övriga synpunkter angående entreprenörens arbete i basunderhållet är att denne, på 
grund av problem med uppkopplingen vid kraftverken, hindras från att använda 
KAM-systemet och rutinerna i detta.  

All kontakt med leverantörer och entreprenörer i förnyelseprojekten går via 
Anläggningsenhetens personal. Respondenterna upplever att det därför är viktigt att 
medarbetarna i Anläggningsenheten har insikt och kunskap om Produktionsenhetens 
arbete. Ett fördjupat samarbete personalgrupperna emellan ses följaktligen som 
nödvändigt och som ett viktigt förbättringsområde. ”Vi som är användare av 
kraftverken får dåligt gehör för våra åsikter och önskemål gentemot leverantörer och 
konsulter”, menar en respondent. Åsikter som framkommer är att det ofta är ekonomi 
som styr över kvalitet, både vid upphandling av anläggningsarbete och vid inköp av 
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delar. Detta får exempelvis konsekvenser för reservdelshållningen, då man idag har 
fyra olika leverantörer av reläskydd på lika många anläggningar. Dessutom upplevs 
risken för driftstörningar öka och kvaliteten på utfört arbete brista. 

Vid anlitande av leverantörer och entreprenörer till större projekt kräver PV att dessa 
skall ha en specifik KAM-plan. Det är KAM-samordnarens uppgift att bedöma dessa 
KAM-planer, vilka ofta anses vara för generella så att det inte framgår nog preciserat 
vad som kommer att göras. Det görs knappt någon egen revision av leverantörer trots 
att det finns skrivet i kontrakten att PV har rätt att göra det, detta ses som en brist. 

Intervjuerna visar att det finns ett nära samarbete med konsulter för att lösa problem. 
En bra dialog förs regelbundet och arbetet fungerar bra trots att det brister i 
dokumentationen. Det nämns dock även att vissa konsulter är överhettade och att det 
därför är svårt att få in material från dessa i tid. Det händer att konsulterna tar 
genvägar för att hinna i tid, detta gäller främst tillståndsärenden, och kan leda till att 
PV måste göra en tilläggsansökan som resulterar i dyrt tidsspill. 

6.2.3 Sammanställning av värderingstabell 
Resultaten från den värderingstabell som samtliga respondenter fick avsluta intervjun 
med att fylla i sammanställdes och summerades i Excel, se tabell 1 nedan. 

 

Det visade sig att sammanslaget lades det mesta av insatserna på området 
verksamhetens processer följt av området samverkan med intern kund. Minst satsades 
på området medarbetarnas utveckling & delaktighet. 

6.3 Medarbetarenkät 

Medarbetarenkäten My Opinion utförs av Vattenfall AB centralt och genomfördes 
senast under maj-juni 2005. Resultatet presenteras per bolag och författarna har till 
denna undersökning fått ta del av de resultat som gäller för PV. Svarsfrekvensen i 
aktuell mätning bedöms vara god då hela 85,4 procent av bolagets anställda besvarat 
enkäten. Detta gör att enkätens trovärdighet är hög och att resultaten från mätningen 
kan användas i en jämförande analys mot intervjuernas resultat för att undersöka 
urvalet av respondenter. 

Respondent Lev. Samv Int.Kund Process Ledning Medarb.
1 30 30 30 10 0
2 40 30 5 20 5
3 10 50 10 10 20
4 10 20 50 10 10
5 5 10 10 50 25
6 0 50 30 20 0
7 0 30 20 40 10
8 10 20 10 30 30
9 15 30 30 5 20
10 20 10 70 0 0
11 5 30 40 15 10
12 50 0 20 10 20
13 0 30 30 20 20
14 9 1 25 40 25
15 0 0 25 50 25
16 45 20 10 5 20
17 30 40 30 0 0
18 30 20 0 25 25
19 30 0 20 20 30

339 421 465 380 295

Tabell 1. Sammanställning av respondenternas 
satsningar på förbättringsområden 
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Resultaten från medarbetarenkäten bekräftar de åsikter som framkommit under 
intervjuerna, både gällande de negativa som de positiva sidorna. Näst intill samtliga 
medarbetare är stolta över att tillhöra Vattenfall AB och Vattenkraft, de delar 
företagets värderingar och ser fram emot att gå till arbetet. 

6.4 Egna observationer 

Författarna har under examensarbetets gång haft tillgång till internt material genom 
Vattenfall AB:s intranät Kontakten innefattande PV:s intranät Turbinen. På Turbinen 
finns länkar till KAM-systemet, interna nyhetssidor samt en mängd övrig information. 
Andra företagsinterna dokument har tillhandahållits av vår handledare Sören Ek. 
Författarna blev också inbjudna att deltaga som observatörer vid PV:s EFQM-
mätning. Denna deltagande observation har gett oss värdefull, praktisk information 
om PV:s kvalitets- och förbättringsarbete. Slutligen har, tack vare att examensarbetet 
utförts på PV:s kontor, informella samtal naturligt bidragit till en förståelse för och 
insikt i organisationens dagliga arbete. 

6.4.1 KAM-systemet 
Vid sökning i KAM-systemet har författarna ansett att det inte finns någon tydlig 
struktur i systemet. Uppbyggnaden upplevs vara ogenomtänkt och det händer att 
länkarna inte går dit det är meningen, exempelvis i processkartorna. Flertalet 
inaktuella dokument har återfunnits i systemet och även ett flertal halvfärdiga 
dokument. Vi har inte funnit några beskrivna gränssnitt vare sig mellan 
kärnprocesserna eller mellan kärn- och stödprocesser. Det tycks heller inte finnas 
några relevanta mätetal eller nyckeltal i processerna. 

I KAM återfanns ett mål- och handlingsprogram för kvalitetsområdet för år 2004 samt 
ett dokument med kvalitetsmål för år 2005. Det finns goda intentioner men båda dessa 
dokument visar på brister i måluppföljningen. När det gäller processorienterat 
arbetssätt så är varken 2004 eller 2005 års planeringar uppföljda, åtminstone finns inte 
uppföljningen dokumenterad. 

En reflektion som gjorts vid genomläsning av dokument i KAM är att huvuddelen 
berör miljöområdet. Bland annat lästes ett nyhetsbrev på tre sidor med en 
sammanställning av KAM-arbetet under första halvåret 2005, i vilket kvalitetsområdet 
inte är omnämnt. Nyhetsbrevet är främst inriktat på miljöfrågor och nämnda 
förbättringsåtgärder berör endast miljöpåverkan. Detta nyhetsbrev speglar, enligt 
författarnas observationer, på ett tydligt sätt hela KAM-systemets inriktning. 

6.4.2 EFQM-mätning 
Den 24 oktober 2005 genomförde PV en EFQM-mätning, den fjärde i ordningen. 
Deltagarna blev kallade tio dagar före mätningen och vi blev inbjudna som 
observatörer. Förutom författarna var totalt 28 deltagare, två arrangörer samt en extern 
konsult, inbjudna. När mätningen startade fanns 21 deltagare på plats. Inför EFQM-
mätningen studerade författarna resultatet från föregående mätning samt de 
kvalitetsmål som tagits fram utifrån denna. Vi noterade att flera av kvalitetsmålen inte 
uppfyllts, fastän måldatum redan passerats. Det tycks saknas någon ansvarig för 
uppföljning av måluppfyllelse då ett flertal mål inte följts upp. Under mätningen 
gjordes reflektionen att ingen tog någon notis om förgående mätnings resultat och 
huruvida de mål som då sattes var uppfyllda.  
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Vid EFQM-mätningen märkte författarna att intresset bland deltagarna var blandat. 
Av de ansvariga personer som var utsedda att leda bedömningsgrupperna och som 
därmed skulle ha med sig en bärbar dator, uppdaterad med mallar för mätningen, var 
det endast ett fåtal som överhuvudtaget hade med sig en dator. Av dessa få hade ingen 
hade laddat datorn med sagda mallar. Känslan var att engagemanget bland deltagarna 
inledningsvis var lågt men att det blev bättre och mot slutet av dagen uttryckte 
deltagarna att dagen varit nyttig och berikande. 

Resultatet vid 2005 års mätning blev i totalpoäng avsevärt högre än vid föregående 
mätning. Totalpoängen ligger enligt den externa konsulten bland toppskiktet i Europa. 
Nämnas bör dessutom att PV konsekvent, sedan första EFQM-mätningen år 2000, 
förbättrat sin totalpoäng. Även om poängen sätts genom subjektiva 
konsensusbedömningar från de deltagande grupperna uttryckte deltagarna en känsla 
av att PV blivit bättre inom många områden sedan föregående mätning. Resultatet 
visar att den högsta poängen nås inom kriterierna verksamhetens resultat följt av 
resultat kunder med kriteriet processer på tredje plats. Sämst poäng fick resultat 

samhälle följt av verksamhetsplanering. Nedan presenteras några av de områden som 
bedömningsgrupperna värderade som mest angelägna att se över och förbättra. 

� Utveckla KAM till ett verksamhetsledningssystem 

� Förbättra användargränssnittet i KAM-systemet 

� Bättre utnyttja tillgänglig information och mätdata för statusbedömning 

� Förbättra bedömning av totala underhållsbehovet 

� Mäta och följa upp gjorda investeringar 

� Tillsätta mätetal i alla processer 

� Definiera kundbegreppet 

� Tidigarelägga den årsvisa avbrottsplaneringen 

� Använda bench-learning 

Ovanstående lista innefattar inte alla, av bedömningsgrupperna, prioriterade områden 
utan endast de som berör denna undersökning. Prioriterade områden som berör miljö 
och arbetsmiljö har inte tagits med. Noteras bör även att de områden som kommer att 
prioriteras för åtgärder beslutas i ett senare skede av ledningsgruppen och var vid 
slutförandet av detta examensarbete inte ännu bestämt. 
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7 ANALYS 
Detta kapitel beskriver hur intervjuerna och det övriga insamlade materialet har 

analyserats. Dessutom beskrivs de kvalitetsaspekter som framtagits med hjälp av de 

tillämpade analysmetoderna. Sist i kapitlet presenteras resultatet från analysen av 

värderingstabellerna följt av den jämförande analysen.  

7.1 Framtagande av kvalitetsaspekter 

Kategoriseringen av den från intervjuerna nedskrivna textmassan, som finns redovisad 
i kapitel 6.2.2, kan ses som en första bearbetning av materialet. De fyra enheterna 
Anläggning, Produktion, Stöd och Teknik hölls särskilda från varandra vid 
kategoriseringen för att kunna urskilja eventuella skillnader i kvalitetssynpunkter dem 
emellan. Några signifikanta skillnader kunde dock inte upptäckas av författarna, 
snarare kunde påfallande likheter märkas, varför sammanställningen och den 
påföljande analysen utfördes utifrån samtliga respondenters sammanslagna åsikter. En 
djupare analys gjordes genom att jämföra det kategoriserade materialet mot teorier 
inom kvalitetsutveckling och kvalitetsledning. För att på ett strukturerat sätt finna 
PV:s kvalitetsaspekter användes verktyget släktskapsdiagram som utgick från frågan:  

Vilka kvalitetsbrister ser vi inom PV? 

Med vi i denna frågeställning belyses att släktskapsdiagrammet är gjort utifrån 
författarnas tolkning och jämförelse mellan insamlad data och av oss utvald 
kvalitetsteori. Släktskapsdiagrammet med dess två översta nivåer, under- och 
huvudrubriker, finns i bilaga 8 a-c. Med anledning av materialets storlek har den 
inledande nivån med de 125 grundpåståendena utelämnats. De 20 huvudrubrikerna är 
i diagrammet formulerade till kvalitetsaspekter istället för kvalitetsbrister, detta för att 
visa vad PV bör beakta i sitt kvalitetsarbete. Kvalitetsaspekterna från 
släktskapsdiagrammet redovisas och motiveras i kapitel 7.1.1. Kvalitetsaspekterna 
från släktskapsdiagrammet berör, på grund av frågeställningen, endast de områden där 
författarna ser att PV brister, alltså företagets förbättringsområden. För att utveckla ett 
fullständigt aspektregister studerades åter det kategoriserade intervjumaterialet och 
jämfördes med resultaten från medarbetarenkäten My Opinion. Utifrån denna 
jämförelse erhölls ytterligare fyra aspekter som PV bör beakta i sitt kvalitetsarbete, 
vilka redovisas och motiveras i kapitel 7.1.2. Nämnas bör slutligen att vi, under 
analysen, har ansett att Sörqvists framgångsfaktorer går att tillämpa inte bara på 
förbättringsarbete utan på allt kvalitetsarbete inom en organisation.   

7.1.1 Kvalitetsaspekter utifrån förbättringsområden 
Författarna anser att de fem första kvalitetsaspekterna som beskrivs nedan hör 
samman som ett ramverk för kvalitetsarbete inom PV. Detta samband ses också i 
bilaga 8 a, där de pilar som finns inritade i diagrammet visar hur aspekterna påverkar 
varandra. Bilaga 8 b visar bland annat på samband mellan processorienterat arbetssätt 
och samarbete i övrigt inom organisationen medan bilaga 8 c visar hur KAM-systemet 
påverkar dokumentation och i förlängningen även arbetet gentemot samarbetspartners. 
Sambanden har tagits fram utifrån kontexterna i intervjuerna och författarnas samlade 
kunskaper och erfarenheter. Figur 8 visar på hur vi bedömer att aspekterna i 
ramverket för kvalitetsarbete följer på varandra. 
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Målbild för kvalitetsarbetet. Vikten av att sätta upp tydliga mål för kvalitetsarbetet 
betonas av både Sörqvist (2004) och TQM. Släktskapsdiagrammet visar att det i PV 
inte finns tillräcklig fokus på kvalitetsmålen då mätbara, offensiva kvalitetsmål 
saknas. PV har en tydlig målstyrning genom affärsplanen men kvalitetsmålen finns 
inte konkret med i denna och tas därmed inte med i det dagliga arbetet så som de 
övriga verksamhetsmålen. Vidare ses att det inte finns ett tillräckligt långsiktigt 
tänkande vid val av förbättringsåtgärder, vilket är viktigt för att nå resultat och 
framgång med kvalitetsarbetet. Kundkraven är otydliga då slutkunden är långt ifrån 
PV i produktionskedjan och kundbegreppet är därför oklart. Ett tydligt kund- och 
intressentfokus är av största vikt då kvalitet värderas utifrån kravställarnas krav, 
behov och förväntningar och arbetet bör utgå från dessa. Att sätta kunderna i centrum 
är en viktig hörnsten i TQM, vilket stöds av övrig kvalitetsteori som kan ses i Fosters 
(2004) sammanställning av kvalitetsförbättrande företeelser där kunden är en 
kärnvariabel. 

Engagemang från ledningen för kvalitetsarbete. Ett engagerat ledarskap för 
kvalitet, som kommunicerar nyttan med, ger resurser till samt följer upp 
kvalitetsarbetet, är en grundförutsättning för att skapa ett engagemang hos 
medarbetarna och nå kvalitet i alla led. Både TQM och Kaizen betonar vikten av ett 
engagerat ledarskap för kvalitetsarbete. Analysen visar att det finns brister i 
kommunikationen av ledningens engagemang för kvalitetsarbete och det praktiska 
arbete som görs inom området; varken verksamhetspolicyn, kvalitetsmålen eller 
resultaten från EFQM är allmänt kända bland medarbetarna. Det ges inga särskilda 
resurser för kvalitetsarbete och det är även otydligt vad kvalitet och kvalitetsarbete 
egentligen innebär. Det tydligaste förbättringsarbetet som utförs är genom 
förslagsverksamheten och denna upplevs inte uppfylla sitt syfte. Ovanstående nämnda 
brister bidrar till kvalitetsarbetets undangömda position i PV och uppfyllande av 
denna aspekt krävs för att organisationen skall skapa ett framgångsrikt kvalitetsarbete.  

Utbildning och resurser för kvalitetsarbete. Visat engagemang för kvalitetsarbete 
genom resurser och kompetensutveckling ökar möjligheten för ett lyckat 
kvalitetsarbete. Enligt Foster (2004) är utbildning och övning för medarbetarna en av 
kärnvariablerna för kvalitetsledning. Den genomförda analysen visar att 
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Figur 8. Schematisk bild av de fem kvalitetsaspekterna som 
författarna anser bör utgöra ramverket för kvalitetsarbetet 
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kvalitetskompetens inte finns i tillräcklig omfattning inom PV då ingen har gått någon 
kvalitetsutbildning. Organisationen kring kvalitetsarbetet är inte tillfredsställande; 
medarbetarna vet inte vem de ska vända sig till i kvalitetsfrågor, de uppges sakna stöd 
för det praktiska kvalitetsarbetet samt en drivande kraft för kvalitetsarbete. Det finns 
inte någon, för verksamheten, anpassad förbättringsorganisation.  

Systematik och struktur i kvalitetsarbetet. Uppfyllelse av denna aspekt är enligt 
Dale & Bunney (1999) en nyckelfaktor för att nå ständiga förbättringar. 
Släktskapsdiagrammet visar att PV har bristfällig planering gällande arbetet med 
ständiga förbättringar och att kvalitetsarbetet sker utan både systematik och struktur. 
Avsaknad av god planering och systematik gör dels att identifiering av brister inte 
alltid görs så faktabaserat som rekommenderas, dels att kvalitetsarbetet förlorar i 
effektivitet. Då blir kvalitetsarbetet mindre verkningsfullt och ofta uteblir de 
förväntade vinsterna med arbetet.  

Uppföljning, verifiering och återkoppling av genomförda förbättringar. Att dessa 
saker fungerar är enligt Dale & Bunney (1999) av största vikt för att uppnå mål eller 
för att finna orsaker till varför målen inte uppnåtts. Till största del synliggörs inte 
PV:s uppnådda förbättringar och dessa följs heller inte upp för att finna om syftet är 
nått eller om ytterligare arbete krävs. Resultatet av förbättringsarbetet måste 
kommuniceras ut i organisationen i större omfattning än vad som görs idag, detta för 
att uppnå en positiv attityd gentemot kvalitetsarbete. Uppfyllelse av denna aspekt 
skulle öka engagemanget för och delaktigheten i kvalitets- och förbättringsarbetet i 
PV. 

Skötsel och ledning av KAM-systemet. Att ha en stödjande infrastruktur för 
kvalitetsarbetet som är anpassat till verksamheten, ett öppet system som snabbt 
förändras med de förbättringar som genomförs, möjliggör enligt Wiklund (2004) en 
helhetssyn på verksamheten, ett mer likformat arbetssätt i hela organisationen och en 
effektivitet i förbättringsarbetet. Det saknas i PV ett arbetssätt för att förändra och 
kommunicera KAM-systemets funktion vilket strider mot kraven i standarden ISO 
9001:2000 och medför att ledningssystemet innehåller inaktuella dokument. Vidare 
upplevs inte KAM-systemet vara anpassat till verksamheten och delaktighet i 
systemet saknas då utveckling och administration av ledningssystemet sker externt 
hos konsulter.  

Användning av KAM-systemet. För att kvalitets- och förbättringsarbete ska få 
genomslagskraft måste arbetssättet och verktygen, enligt Dale & Bunney (1999), 
anpassas efter aktuell verksamhet. Det visar sig att KAM-systemet på PV praktiskt 
taget inte används, varken av medarbetarna eller av PV:s ledning. Detta beror till stor 
del av att systemet upplevs svårnavigerat, att medarbetarna inte ser nyttan med 
systemet samt att det inte finns något driv från ledningen för att öka användningen. Ett 
rent praktiskt problem finns i kraftverken där bristande uppkoppling hindrar 
entreprenörernas användning av systemet. En viktig orsak till att ha ett 
ledningssystem är att all personal, enkelt och snabbt, ska ha tillgång till den 
information som behövs för arbetet. Denna aspekt är en direkt verkan av föregående, 
se även bilaga 8 c. 

Dokumentation. Många påståenden från intervjuerna handlade om brister i 
dokumentation och dokumenthantering. Det sägs att arbetsrutiner, enhetliga arbetssätt 
och styrande dokument för arbetet i stort sett saknas och att framtagande av sådana 
inte prioriteras av ledningen då varken nödvändiga krav ställs eller resurser ges för att 
detta arbete ska utföras. Vidare finns det brister i dokumentationen gentemot 
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samarbetspartners; PV ställer inte tillräckligt tydliga och enhetliga kvalitetskrav på 
sina samarbetspartners. Vidare riskerar PV att tappa bort de kunskaper om och 
erfarenheter av samarbetspartners som finns inom organisationen då dessa inte 
dokumenteras. Detta strider framförallt mot hörnstenarna basera beslut på fakta och 
arbeta ständigt med förbättringar. Även standarden ISO 9001:2000 ställer tydliga 
dokumentationskrav. Uppfyllelse av denna aspekt kan reducera 
kvalitetsbristkostnaderna i PV avsevärt men krav, direktiv och resurser krävs för att 
arbetet skall bli gjort. 

Engagemang och resurser för processorienterat arbetssätt. Vid införandet av 
processorienterat arbetssätt i PV gavs ingen inledande utbildning och det råder idag 
osäkerhet och okunskap om vad detta arbetssätt innebär. Syftet är otydligt och 
ledningen driver inte igenom arbetssättet fullt ut, kanske på grund av att det inom 
ledningen råder oenighet om hur det processorienterade arbetssättet ska fungera. Med 
detta följer att varken tid eller direktiv ges till att följa upp och utveckla processerna. 
Att arbeta med processer och genom detta möjliggöra att ständigt arbeta med 

förbättringar är två viktiga delar både enligt TQM och enligt kraven i ISO 9001:2000. 
Vi ser också att ledningens engagemang för detta arbetssätt saknas och att PV när det 
gäller införandet av, och arbetet i, processer går emot sju av Sörqvists tio 
framgångsfaktorer. Enligt Kaizenfilosofin är processyn ett sätt att säkerställa ständiga 
förbättringar (Imai, 1992). 

Kartläggning och uppbyggnad av processer och gränssnitt. Bristerna i 
ovanstående kvalitetsaspekt medför att det processorienterade arbetssättet inte 
fungerar i praktiken i PV. Gränssnitten mellan processerna är inte kartlagda och 
ansvarsfördelningen är otydlig. Här bryter PV främst mot Sörqvists framgångsfaktorer 
nummer fem, identifiering och val av lämpliga projekt eftersom de inte tar tag i de 
problem som finns mellan avdelningar/processer. Vidare ses att utbildning inför 
kartläggningen aldrig genomfördes vilket har medfört en splittrad syn på processer. 
Släktskapsdiagrammet visar att de kärnprocesser som finns egentligen är avdelningar 
och inte processer enligt definition. Även denna aspekt bygger på kraven i ISO 
9001:2000 samt TQM:s värdering att arbeta med processer. Om PV uppnår fokus på 
verksamhetens processer kan de, genom förbättrade arbetsflöden och tydligare 
gränssnitt, effektivisera arbetet och samtidigt tillfredsställa kravställarna bättre. 

Mätetal i processerna. Generellt saknas relevanta mätetal i processerna och det tycks 
inte heller finnas något egentligt engagemang för framtagning av mätetal. Det kan 
bero på att det upplevs svårt att finna relevanta mätetal och att tid inte tas till arbetet 
då det har lägre prioritet än andra arbetsområden. Avsaknad av mätetal omöjliggör 
främst en mer objektiv uppföljning av processernas och arbetsflödenas effektivitet och 
prestanda samt verifiering och återkoppling av desamma. Wiklund (2004) menar att 
de största kvalitetsbristkostnaderna i ett företag ofta ligger i, bland annat, ineffektiva 
interna processer.   

Analys av insamlad data. En mängd parametrar mäts i anläggningarna men insamlad 
data analyseras inte i tillräcklig utsträckning för att uppnå korrekt statusinformation 
och kunna utföra optimala åtgärder. Det är oklart vem som ska bearbeta insamlad data 
och PV använder inte tillgängliga statistiska analysmetoder i den utsträckning som är 
möjligt. En djupare analys av insamlad data skulle möjliggöra en mer faktabaserad 
identifiering av förbättringsområden och ett ännu mer tillförlitligt val av 
förbättringsåtgärder. Detta är en aspekt som Foster (2004) stöder med variabeln 
Analys av data som bland annat ska säkerställa att beslut baseras på fakta. 
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Kommunikation inom organisationen. Släktskapsdiagrammet visar på mindre god 
kommunikation mellan avdelningarna i PV. Detta gör att saker ibland faller mellan 
stolarna och att förståelsen och respekten för andra avdelningars arbete minskar. Även 
inom förnyelseprojekten uppstår problem på grund av bristande kommunikation 
mellan de inblandade parterna. Bristande kommunikation bryter mot hörnstenen om 
att skapa förutsättningar för delaktighet men främst medför det att organisationens 
effektivitet försämras och att risken för kvalitetsbrister ökar. Bristande 
kommunikation orsakar ofta enligt Wiklund (2004) de stora kvalitetsbristkostnaderna 
och det finns således mycket pengar att tjäna genom förbättrad kommunikation.  

Samarbete och erfarenhetsutbyte inom organisationen. Analys av intervjuerna 
visar att samarbetet och erfarenhetsutbytet mellan och inom 
avdelningarna/processerna i PV inte fungerar tillfredsställande. Det upplevs heller inte 
finnas något engagemang från ledningen för att förbättra samarbetet. Även här tyder 
bristerna på att ledningens engagemang saknas, arbetet med ständiga förbättringar 
försvåras och att det på grund av bristande samarbete inte skapas förutsättningar för 

delaktighet. Många kvalitetsbrister, och således stora kostnader, uppkommer på grund 
av otillräckligt samarbete mellan grupperingar inom organisationen och stor 
besparingspotential ligger i denna aspekt. 

Arbetssätt i projekt. Hur man arbetar i projekten är utgör en viktig aspekt för PV i 
och med företagets roll som beställarorganisation. Intervjuerna visar att arbetsgången i 
projekten inte alltid efterföljs; att genvägar tas både vid förarbetet och vid 
dokumentering efter genomfört projekt. Varje projekt är en process i sig vilket gör att 
dessa brister strider mot hörnstenen att arbeta med processer och därmed mot att 
arbeta ständigt med förbättringar. 

Planering. Flera påståenden från olika delar inom verksamheten visar på att PV 
brister vid planering, internt tycks detta till viss del bero på tröga beslutsvägar i 
organisationen. Gentemot leverantörerna ses att de snäva tidsgränser som ges i 
projekten leder till sena leveranser som i sin tur resulterar i att efterföljande 
arbetsmoment forceras med kvalitetsbrister som följd. En möjlig orsak till att 
planering ges för litet utrymme kan vara det tidspressade schemat som råder och att 
företaget inte ser vikten av en väl genomförd planering innan genomförande. Planera 
är det inledande, och kanske viktigaste, steget i PDSA-cykeln som bland annat 
standarden ISO 9001:2000 menar är en bra modell att arbeta efter. Även Foster (2004) 
skriver om vikten av god planering och långsiktigt tänkande. 

Samverkan med samarbetspartners. Analysen visar att PV inte har tillräckligt 
utbredd samverkan med sina samarbetspartners. Inom vissa områden föreligger en 
besvärande brist på leverantörer medan det inom andra områden anlitas allt för många 
och det upplevs ibland vara billigast för stunden som gäller framför säkrad kvalitet. 
TQM:s hörnsten att arbeta i processer talar om vikten av att upprätthålla kvaliteten 
genom hela kedjan där leverantörerna är en viktig beståndsdel. Enligt Joyce (1996) är 
kedjan leverantör-process-kund en viktig grundsten inom TQM. 

Kontroll av samarbetspartners. Granskning, kontroll och revision av 
samarbetspartners görs inte i tillräcklig omfattning innan anlitande vilket medför 
ökade kostnader för efterkontroller. Här ses att PV brister mot hörnstenen basera 
beslut på fakta, då valet av samarbetspartner görs mer på känsla än på dokumenterade 
erfarenheter. Kostnader för fel och brister orsakade av leverantörer utgör i PV en stor 
del av kvalitetsbristkostnaderna då de har stor extern upphandling. Dokumenterade 
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bedömningar av samarbetspartners kan innebära reducerade kostnader för 
efterkontroller och kvalitetsbrister. 

Uppföljning och återföring gentemot samarbetspartners. Släktskapsdiagrammet 
visar att PV är dåliga på uppföljning av ställda krav samt på att ge feedback till sina 
samarbetspartners. Följer man inte upp ställda krav kan det orsaka att genvägar tas av 
företagets samarbetspartners med kvalitetsbrister som följd. Hörnstenen att arbeta 

ständigt med förbättringar kan inte efterlevas utan återföring då det inte går att 
förbättra brister som inte är kända. Imai (1992) menar att vägen mot förbättring startar 
med att erkänna att det finns ett problem. Ett sådant erkännande kan underlättas av 
dokumenterade uppföljningar. 

Chefernas ledarskap. Enligt analysen anses cheferna i PV inte fokusera nog mycket 
på ledarskap och strategiskt arbete. Det menas att förnyelseprojekten tar tid från 
ledarskapsfrågor och långsiktigt kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbete. 
Långsiktighet krävs för att företaget ska fokusera på rätt saker i förbättringsarbetet. 
Enligt Joyce är den strategiska planeringen en förutsättning för att uppnå 
Totalkvalitet. 

7.1.2 Kvalitetsaspekter utifrån styrkor 
Målstyrning. Många positiva aspekter har hittats i PV men den allra främsta är 
företagets målstyrning. Medarbetarna ges möjlighet att påverka innehållet i 
affärsplanen både vid framtagandet av PV:s övergripande affärsplan samt då den bryts 
ned enhetsvis. Målen kommuniceras ut i organisationen och utvecklas till individuella 
mål vid de årliga målsamtalen. Individens måluppfyllelse följs upp vid 
uppföljningssamtal, enhetens mål följs vidare upp av VD via enhetscheferna. 
Målstyrning nämns av Piper & Carty (2004) som en av tre viktiga komponenter för att 
uppnå effektivitet i ledningssystemet. En viktig framgångsfaktor för PV är att 
kvalitetsmålen integreras i affärsplanen något som styrks av Sörqvists 
framgångsfaktor nummer fyra. Grundförutsättningen är dock att kvalitetsmålen är 
offensiva. Viktigt är också att målen följs upp och utvärderas, något som nämns i 
Sörqvists framgångsfaktor nummer åtta. Uppfyllelse av denna kvalitetsaspekt gör att 
företaget når en stor del av värderingarna i TQM som ständiga förbättringar, 
förutsättningar för delaktighet samt (de interna) kunderna i centrum. 

Medarbetarnas utvecklingsmöjligheter. Medarbetarenkäten visar att medarbetarna 
upplever sina möjligheter till utveckling som mycket goda, detta framträder även 
tydligt under intervjuerna. Medarbetarnas utvecklingsmöjligheter är en viktig faktor 
för att uppnå engagemang hos personalen vilket styrks av Sörqvists framgångsfaktorer 
nummer ett och sju. Uppfyllelse av denna aspekt gör också att de interna kunderna 

sätts i centrum och förutsättningar ges för allas delaktighet där ett av tre nyckelord är 
utveckling. Detta är också en kärnvariabel enligt Foster (2004) och en nyckelfaktor 
enligt Dale & Bunney (1999) för att uppnå Totalkvalitet. 

Medarbetarnas engagemang och delaktighet. Intervjuerna visar tydligt att en av 
PV:s främsta styrkor är just personalens engagemang och det märks att medarbetarna 
är nöjda med den delaktighet de har i frågor som berör dem. Uppfyllelse av denna 
kvalitetsaspekt ökar företagets möjligheter att lyckas i både kvalitets- och 
förbättringsfrågor. Medarbetarnas engagemang är, enligt Sörqvists framgångsfaktor 
nummer ett, helt avgörande för ett lyckat förbättringsarbete. Två av tre nyckelord i 
värderingen om allas delaktighet är kommunikation och delegation, här ser vi att PV 
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har en hög grad av delegering i organisationen. Både Foster (2004) och Imai (1992) 
anser det fördelaktigt att angripa kvalitetsproblem med hjälp av grupparbeten. 

Informationsspridning. PV har ett väl fungerande intranät, Turbinen, vilket tycks 
vara uppskattat av medarbetarna. Dessutom hålls möten regelbundet inom enheterna 
och en gång om året samlas hela PV för en gemensam informationsträff. Intervjuerna 
visar att medarbetarna är nöjda med den information de får och de vet som regel var 
eftersökt information finns att hitta, ett undantag är dock just KAM-systemet. Att ha 
en god informationsspridning är en viktig kvalitetsaspekt för att nå allas delaktighet 
och därigenom få en engagerad och motiverad personalstyrka.  

7.2 Analys av värderingstabell 

Den första bearbetningen av värderingstabellerna visade att respondenterna 
sammantaget satsat mest på områdena verksamhetens processer följt av samverkan 

med intern kund. Med hjälp av pivottabeller i Excel analyserades resultaten från de 19 
värderingstabellerna ytterligare. Utifrån variablerna enhet, befattning, anställningstid 
och ort gjordes jämförelser för att undersöka eventuella likheter och skillnader dem 
emellan. Under analysen märktes att många segment bestod av endast en, och i ett fall 
ingen, respondent. För att komma runt detta problem och få ett mer hanterbart 
analysmaterial, grupperades variablerna anställningstid och ort. Anställningstid 
delades in i två grupper, 2-19 år samt 20-37 år i Vattenfall. Variabeln ort grupperades 
till två regioner, region Luleälven och region Övriga. Dessutom har vid analysen 
endast två variabler i taget jämförts mot varandra, detta för att ha minst två 
respondenter i varje segment. Detta förfarande skapade sex olika 
variabelkombinationer. Fördelningen av antal respondenter i varje tänkbar 
variabelkombination visas i bilaga 9. Kombinationer med endast en respondent i 
segmentet har inte använts för vidare analys. Jämförelserna presenteras nedan 
områdesvis för de fem områdena i värderingstabellen; leverantörssamverkan, 
samverkan med intern kund, verksamhetens processer, ledarskap och medarbetarnas 
utveckling & delaktighet. Alla satsningar är presenterade som genomsnitt. 

Pivotanalysen visar att både medarbetare och chefer med kort anställningstid totalt 
satsar mer på leverantörssamverkan än de med längre anställningstid, se tabell 2. 

 

Tabell 2.  Jämförelse av satsning (i tusental) på leverantörssamverkan 
 mellan variablerna Region - Anställningstid  
Leverantörssamv. Anställningstid (år)  
Region 2-19 20-37 Totalt 
Luleälven 17 27 20 
Övriga 28 4 16 
Totalt 20 13 18 

 

Orsaken kan vara att samverkan med leverantörer, entreprenörer och konsulter är ett 
tämligen nytt begrepp samt en relativt ny företeelse för PV då de gått från att vara en 
förvaltarorganisation till en beställarorganisation. Allra minst satsas av dem med lång 
anställningstid i region Övriga. Nämnas kan också att vid jämförelse av enheterna så 
satsar Produktion följt av Teknik minst på detta område, se diagram 1 på nästa sida. 
Detta antas bero på deras ringa kontakt med samarbetspartners. 
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Diagram 1. Jämförelse mellan enheternas satsning (i tusental) på 
leverantörssamverkan 

 
Respondenterna anser att samverkan med intern kund är ett område PV måste 
förbättra då det sammantaget satsas näst mest på detta område. Totalt sett är det 
enheten Produktion, men även Anläggning, som anser detta mest angeläget, detta 
visas i diagram 2.  
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Diagram 2. Jämförelse mellan enheternas satsning (i tusental) på  
samverkan med intern kund 

 

Dessutom visar en jämförelse mellan befattning och anställningstid att det satsas 
dubbelt så mycket av dem med kortare anställningstid, och då främst av 
medarbetarna. Vidare ses att det är medarbetarna längs med Luleälven som satsar allra 
mest på samverkan med intern kund. Båda dessa jämförelser visas i tabell 3. 

 

Tabell 3. Jämförelser av genomsnittlig satsning (i tusental) på samverkan med intern kund 
mellan variablerna: 
 a) Befattning - Anställningstid  b) Region – Befattning  

 

Verksamhetens processer är det område som respondenterna sammantaget satsade 
allra mest på. Tabell 4 på nästa sida visar att Anläggningsenheten tydligt avviker från 
de övriga enheterna då de värderar satsning på arbete i processer lågt. 

Intern kund Anställningstid (år)   Intern kund Befattning  
Befattning 2-19 20-37 Totalt  Region Chef Medarbetare Totalt 
Chef 24 10 20  Luleälven 20 32 25 
Medarbetare 30 18 24  Övriga 20 15 18 
Totalt 27 14 22  Totalt 20 24 22 
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Tabell 4. Jämförelse av satsning (i tusental) på verksamhetens processer 
 mellan variablerna Enhet - Befattning  
Processer Befattning  
Enhet Chef Medarbetare Totalt 
Anläggning 11 23 17 
Produktion 35 20 28 
Stab 25 70 36 
Teknik 20 28 25 
Totalt 21 28 24 

 

Medarbetarna satsar totalt sett mer på processer än cheferna. Om medarbetarna 
indelas i regioner, som ses i tabell 5, kan konstateras att medarbetarna längs med 
Luleälven satsar betydligt mer än dem i övriga regioner. Detta väcker hos författarna 
frågeställningen huruvida processarbete kommunicerats ut till hela organisationen. 

 

Tabell 5. Jämförelse av satsning (i tusental) på verksamhetens 
processer mellan variablerna Region – Befattning  
Processer Befattning  
Region Chef Medarbetare Totalt 
Luleälven 18 36 26 
Övriga 25 19 22 
Totalt 21 28 24 

 

Ett intressant resultat som ses i tabell 6a är att en högre summa totalt sett satsas från 
chefer än från medarbetare på ledarskap. Författarna tolkar detta som att 
medarbetarna är nöjda med ledarskapet i PV. De som dock är minst nöjda, som satsar 
mest på förbättringar av ledarskapet, är de respondenter med lång anställningstid i 
region Övriga, se tabell 6b.  

 

Tabell 6.  Jämförelser av satsning (i tusental) på samverkan med intern kund mellan 
variablerna: 
 a) Region – Befattning b) Region - Anställningstid 

 

Den regionala skillnaden tror författarna är en följd av att respondenterna i region 
Övriga har ett längre geografiskt avstånd till huvudkontoret. Detta antagande stöds av 
resultatet att medarbetare längs med Luleälven satsar betydligt mindre än övriga 
segment på förbättring av ledarskapet. 

Ytterligare en intressant observation är att medarbetarna totalt satsar mindre än 
cheferna på medarbetarnas utveckling & delaktighet. Medarbetarnas totalt låga 
satsning kommer av att medarbetarna längs med Luleälven satsar ytterst lite på detta 
område, vilket ses i tabell 7 på nästa sida. 

 

Ledarskap Befattning   Ledarskap Anställningstid (år)  
Region Chef Medarbetare Totalt  Region 2-19 20-37 Totalt 
Luleälven 21 7 15  Luleälven 18 7 15 
Övriga 28 28 28  Övriga 10 45 28 
Totalt 24 16 20  Totalt 15 29 20 
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Tabell 7. Jämförelse av satsning (i tusental) på medarbetarnas utveckling & 
delaktighet mellan variablerna Region – Befattning  
Medarbetarna Befattning  
Region Chef Medarbetare Totalt 
Luleälven 21 6 14 
Övriga 13 23 18 
Totalt 18 13 16 

 

Sammantaget satsas det av samtliga respondenter minst på området medarbetarnas 
utveckling & delaktighet och författarna tyder detta som att området anses som minst 
angeläget att förbättra. Jämförelse mellan enheter visar i diagram 3 att mest satsas av 
respondenterna på Teknikenheten, vilket kan bero på att denna är en splittrad enhet 
gällande både arbetsområden och geografisk spridning. 
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Diagram 3. Jämförelse mellan enheternas satsning (i tusental) på medarbetarnas 
utveckling & delaktighet 

 

Slutligen har analysen inriktats på att göra jämförelser inom varje 
variabelkombination mellan satsningar gjorda på de fem områdena. Här gjordes två 
intressanta iakttagelser. Den första är att respondenter, oberoende av befattning, med 
lång anställningstid i region Övriga satsar mer än respondenterna i region Luleälven 
på ledarskap och medarbetarnas utveckling & delaktighet och mindre på 
leverantörssamverkan, internt samarbete och processarbete. Det noterades att 
respondenterna med kort anställningstid är en mer homogen grupp med i stort sett lika 
satsningar oberoende av region. Tabell 8 visar skillnaden i satsningar beroende på 
region för respondenterna med lång anställningstid. 

 

Tabell 8. Jämförelse mellan satsningar (i tusental) på undersökningens  
fem områden gjorda av respondenter med lång anställningstid 

Region 
Område Luleälven Övriga 
Leverantörssamverkan 27 4 
Samverkan med intern kund 20 10 
Verksamhetens processer 33 20 
Ledarskap 7 45 
Medarbetarnas utv. & delakt. 13 21 
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Den andra iakttagelsen är att satsningar från just medarbetarna skiljer avsevärt 
beroende på i vilken region de arbetar. I tabell 9 nedan kan ses att medarbetare i 
region Övriga satsar mycket på ledarskap och medarbetarnas utveckling & delaktighet 
medan medarbetarna i region Luleälven satsar mer på samarbete med intern kund och 
processarbete. 

 

Tabell 9. Jämförelse mellan satsningar (i tusental) på undersökningens  
fem områden gjorda av medarbetarna 

Region 
Område Luleälven Övriga 
Leverantörssamverkan 19 16 
Samverkan med intern kund 32 15 
Verksamhetens processer 36 19 
Ledarskap 7 28 
Medarbetarnas utv. & delakt. 6 23 

 

Ur dessa iakttagelser ser vi indikationer på att, även om medarbetarna totalt sett är 
nöjda med både ledarskapet och sin egen utveckling och delaktighet, så finns ett visst 
missnöje på dessa områden bland medarbetarna på orter utanför region Luleälven. 
Detta kan bero på att de i och med sitt geografiska avstånd till huvudkontoret i Luleå 
känner ett utanförskap. En annan tänkbar orsak är att region Luleälven har en stor 
andel respondenter med kort anställningstid, se bilaga 9 tabell 2 för fördelning. 
Respondenterna med kort anställningstid tros ha en större förståelse för 
processorienterat arbetssätt och vikten av samverkan genom hela produktionskedjan, 
från leverantör genom intern kund fram till slutkund. 

Noteras bör slutligen att resultatet från pivotanalysen och de skillnader som upptäckts 
genom denna bör användas med vissa reservationer då resultatet endast baseras på 
totalt 19 respondenter och därmed inte kan sägas vara statistiskt säkerställt.  

7.3 Jämförande analys 

För att bedöma resultatet från intervjuerna och släktskapsdiagrammet har jämförelser 
gjorts med resultat från värderingstabellerna; med resultat från medarbetarenkäten My 
Opinion; med resultat från EFQM-mätningen samt med egna observationer från 
KAM-systemet. 

Resultatet från medarbetarenkäten My Opinion överrensstämmer till stor del med vad 
som framkommit under intervjuerna. Av detta drar författarna slutsatsen att urvalet av 
respondenter till intervjuerna är representativt för hela PV. Enkäten har även bekräftat 
många av de kvalitetsaspekter som identifierats vid analys av intervjumaterialet. 
Exempel på detta är medarbetarnas utvecklingsmöjligheter, engagemang och 
delaktighet; målstyrningen utifrån affärsplanen; avsaknaden av systematik i 
förbättringsarbetet samt det tungrodda arbetet med processorienterat arbetssätt. Vidare 
bekräftar My Opinion att den närmsta chefen och samarbetet inom den egna enheten 
upplevs vara bra men också att samarbetet mellan enheterna är otillräckligt. Slutligen 
visar My Opinion, precis som intervjuerna, att uppföljning och återkoppling är 
bristfällig på flera viktiga områden. 

Egna observationer i KAM-systemet bekräftar de synpunkter om osynlig struktur och 
inaktuella dokument som har framkommit i intervjuerna. Dessutom stärks författarna i 
misstanken som presenterades av vår uppdragsgivare vid undersökningens början; att 
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miljöområdet prioriteras och att kvalitetsfrågorna därmed kommer i skymundan. Ett 
tidigare examensarbete utfört av Sieurin & Åhman (2004) vid PV under hösten 2003, 
nämner att det tycks vara en ojämn arbetsinsats mellan de olika delarna i KAM-
systemet och att miljöområdet prioriteras. Författarnas egna observationer i KAM-
systemet har även gett oss en förståelse för respondenternas många åsikter om 
processorienterat arbetssätt i PV då vi sett att processbeskrivningarna saknar både 
klarlagda gränssnitt och relevanta mätetal. Precis som det i intervjuerna framkom 
många synpunkter om processorienterat arbetssätt i PV valde respondenterna att i 
värderingstabellen totalt satsa allra mest på detta område. Förvånande är att de 
negativa åsikterna om tillämpningen av processer i PV motsägs av resultatet från 
EFQM-mätningen, där kriteriet processer fick tredje bästa poängsumma. 

Även om resultatet för processer helt skiljer sig från det som framkommit i 
intervjuerna ser författarna att överensstämmelse finns i flertalet av de övriga 
kriterierna i EFQM. KAM-systemet och dess användargränssnitt tas upp som ett 
prioriterat område liksom att definiera kundbegreppet. Dessutom framträder vikten av 
att bättre analysera tillgänglig mätdata för säkrare statusbedömning på anläggningarna 
samt uppföljning av gjorda investeringar. Slutligen bekräftar författarnas deltagande 
vid EFQM-mätningen att planering är ett område med hög förbättringspotential. 
Framförhållningen inför mätningen var alltför kort för att de medverkande skulle 
hinna förbereda sig samt ta fram det material som skulle finnas med. Planering är 
också ett område som framkom under mätningen som viktigt att förbättra, några 
specifika exempel är avbrottsplanering och affärsplaneprocessen.  
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8 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
I detta kapitel sammanfattas och klargörs resultaten från analysen ytterligare och 

knyter an till syftet med examensarbetet. Kapitlet avslutas med författarnas 

rekommendationer. 

8.1 Kvalitetsarbetet i Vattenfall AB Vattenkraft 

Författarnas uppfattning är att PV har en mycket kompetent personalstab med många 
förnuftiga åsikter om kvalitets- och förbättringsarbete. Respondenterna i intervjuerna 
visade god insikt om vikten av att tänka på kvalitet och det märks hos personalen en 
vilja att arbeta med kvalitetsutveckling och förbättringar. EFQM-mätningarna som har 
utförts under ett flertal år har bidragit till att lyfta fram frågor om kvalitet, identifiera 
förbättringsområden och har därigenom utgjort underlag till framtagande av 
kvalitetsmål. Författarna ser det också som en fördel att använda samma 
utvärderingsverktyg i flera år för att på så sätt kunna göra jämförelser mellan 
mätningarna. Intentionerna med KAM-systemet är goda, med ett datorbaserat system 
som är lätt att uppdatera och som enkelt nås av alla. Det är också bra att PV har infört 
ett processorienterat arbetssätt vilket är en av grundförutsättningarna för ett effektivt 
kvalitetsarbete. 

Intervjuerna visar dessutom att det görs en mängd förbättringsarbeten inom PV men 
att det ofta brister i uppföljning, utvärdering och kommunikation av utförda 
förbättringar. Det görs knappt någon uppföljning av kvalitetsmålen och varken 
kvalitetspolicyn, kvalitetsmålen eller resultaten från EFQM kommuniceras ut i 
organisationen. Dessa brister gör att medarbetarna inte får någon förståelse för vad det 
innebär att arbeta med kvalitetsutveckling och ständiga förbättringar och därmed att 
PV inte tar tillvara på medarbetarnas vilja och engagemang inom kvalitetsområdet. 

Ett annat problem är att KAM-systemet knappt används, de flesta anser att det är 
svårnavigerat och medarbetarna ser inte nyttan av ett kvalitetsledningssystem. Att 
ledningssystemet används av företagets personal är grunden för ett fungerande 
kvalitetsarbete. Författarna har också märkt att det integrerade KAM-arbetet mest är 
inriktat på miljöfrågor.  

8.2 Betydande aspekter 

Författarna anser att de viktigaste kvalitetsaspekterna för PV idag är de aspekter som 
berör områdena: 

� Kvalitetsarbetet 
� Samarbete och kommunikation inom företaget 
� KAM-systemet 
� Samarbetspartners 
� Uppföljning och återkoppling i organisationens alla delar 

Dessa punkter är viktiga för att kunna bygga upp en väl fungerande 
kvalitetsorganisation, nedan följer en kort förklaring till detta. 

Kvalitetsorganisationen måste tydliggöras då det är många som känner att de inte vet 
vem som arbetar med kvalitetsfrågor och inte heller vad som görs inom 
kvalitetsområdet. För att nå framgång i kvalitetsarbetet och arbetet med ständiga 
förbättringar bör PV skapa ett klart ramverk, en struktur, för kvalitetsarbetet bestående 
av de fem första kvalitetsaspekterna från detta examensarbete. 
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Samarbetet och kommunikationen inom PV måste förbättras för att uppnå inre 
effektivitet. Begreppet processer måste tydliggöras och ledningen ge direktiv, 
utbildning och avsätta resurser för att färdigställa införandet av processorienterat 
arbetssätt. Processarbetet bör utvecklas främst för att upptäcka tvärfunktionella 
problem och suboptimeringar. En väl fungerande processorganisation ökar dessutom 
möjligheterna för ett utökat samarbete och erfarenhetsutbyte mellan avdelningarna i 
organisationen. 

Det är av högsta prioritet att utveckla och förbättra KAM-systemet. Det arbete som nu 
pågår för att utveckla KAM till ett verksamhetsledningssystem är bra. Författarna 
anser dock att detta arbete, samt vidare administration av systemet, i större 
utsträckning bör utföras inom PV och inte av konsulter. Det skulle skapa en bättre 
förståelse för, och användning av, ledningssystemet i organisationen. Ett fungerande 
kvalitetsledningssystem är grundförutsättningen för att åstadkomma ett likformat 
arbetssätt i organisationen. Då det är många involverade i arbetet på anläggningarna, 
både intern och extern personal, är likformade arbetssätt särskilt viktiga. 

Alla aspekter som berör samarbetspartners är viktiga för PV att beakta. Dels på grund 
av förnyelseprojekten dels på grund av basunderhållet då i stort sett allt arbete på 
anläggningarna sker av samarbetspartners. Vid beställningar av arbeten och detaljer 
måste det finnas tydliga och enhetliga krav från PV. Vidare bör PV noggrant 
kontrollera sina samarbetspartners innan anlitande för att reducera kostnader för 
efterkontroller eller tilläggsarbeten. Förnyelseprojekten är kostsamma och kräver en 
hel del investeringar vilket borde leda till krav på att de färdigställda projekten håller 
hög kvalitet och är lönsamma. För att säkerställa detta måste PV dokumentera och 
följa upp om kraven uppfyllts, vad som gjorts och hur det blev. 

Kvalitetsaspekter som berör uppföljning och återkoppling finns med när det gäller 
samarbetspartners, kvalitetsarbetet och samarbetet inom PV. För att kunna förbättra 
sig måste medarbetarna, leverantörerna, entreprenörerna och andra berörda få 
feedback. För att PV ska kunna ge feedback måste uppföljningar göras; för att göra 
uppföljningar krävs att det görs mätningar som i sin tur analyseras. En förbättrad 
analys av tillgänglig data skulle möjliggöra för PV att på ett flertal områden sluta 
cirkeln och nå ständiga förbättringar. 

8.3 Rekommendationer 

Ovanstående kvalitetsaspekter gäller för hela PV:s organisation och baseras på det 
som författarna utifrån denna undersökning ser som PV:s betydande aspekter. Det är 
dock viktigt att varje avdelning årligen ser över registret med aspekter och värderar 
dem utifrån sin verksamhet. Detta för att nå kontinuitet i förbättringsarbetet, 
tydliggöra kvalitet för samtliga medarbetare i organisationen samt för att 
kvalitetsaspekterna ska ge svar på var i verksamheten kvalitetspåverkan återfinns.  
Författarna rekommenderar att uppfyllelse av aspekterna värderas utifrån 
intressenternas krav på PV och vidare med hänsyn till konsekvenser av ej uppfyllda 
krav. För värdering föreslår vi att PV använder en matris liknande den som återfinns i 
bilaga 10. Denna bilaga innehåller även en beskrivning av vad aspekterna innefattar 
samt en ledning för hur matrisen ska användas. Vår beskrivning av matrisens 
användning bör av kvalitetsorganisationen utformas till en rutin, liknande den rutin 
som redan finns inom PV för identifiering och bedömning av miljö- och 
arbetsmiljöaspekter. 
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Kvalitetsaspekterna är anpassade till PV:s verksamhet och de är baserade på 
medarbetarnas åsikter vilket ökar engagemanget för att arbeta med frågor kring dessa 
aspekter. Värdering av de framtagna kvalitetsaspekterna, utifrån intressentkrav och 
riskanalys, möjliggör ett mer faktabaserat val av vilka förbättringsområden som 
insatserna bör inriktas på. En fokusering av resurser på de aspekter som har störst 
förbättringspotential ger förutsättningarna att uppnå goda ekonomiska resultat av 
kvalitetsarbetet. Dessutom görs kvalitets- och förbättringsarbetet mindre tungarbetat 
vilket ökar möjligheten att påbörjat arbete blir slutfört och uppföljt. 

Det är viktigt att aspektregistret blir ett levande dokument som uppdateras med jämna 
mellanrum, exempelvis med hjälp av brainstorming. Författarna rekommenderar 
dessutom att aspektregistret kompletteras med övriga metoder för identifiering av 
förbättringsområden, så som EFQM-modellen, processarbete och revisioner.  

Ytterligare en rekommendation är att arbetet med kvalitetsutveckling engagerar alla 
medarbetare. Vi har förstått att PV under 2005 planerade att starta upp 
förbättringsteam i varje kärnprocess, med processgemensamma tvärteam, som skulle 
arbeta med kvalitetsfrågor. Vi ser det som en nödvändighet att detta arbete kommer 
igång och tror att flera kvalitetsaspekter snabbt kommer att bli bättre uppfyllda än 
idag med hjälp av arbete i förbättringsteam. Dessutom medför förbättringsteamen ett 
bättre nyttjande av aspektregistret och minskad risk för suboptimeringar. Detta genom 
att samordning av de, av avdelningarna värderade, betydande aspekterna kan göras i 
de tvärfunktionella förbättringsteamen. 
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9 DISKUSSION 
I detta kapitel förs en avslutande diskussion om de metodval som gjorts. Därefter 

diskuteras undersökningens reliabilitet och validitet följt av dess generaliserbarhet. 

Förslag på fortsatta studier avslutar kapitlet. 

9.1 Utvärdering av metod  

Syftet med detta arbete är att ta fram PV:s kvalitetsaspekter och med dessa möjliggöra 
att kvalitetsarbetet konkretiseras och lyfts fram till samma dignitet som miljö- och 
arbetsmiljöarbetet har inom PV. För att finna vilka kvalitetsbrister som är aktuella för 
just PV:s verksamhet gjordes en fallstudie med intervjubaserat faktaunderlag. 
Undersökningen hade kunnat baseras på tillgänglig sekundärdata som exempelvis 
resultaten från My Opinion och EFQM, men anses av författarna då inte gett den 
mångfacetterade bild av de problem som finns inom företaget. Författarna kan inte 
garantera att det framtagna aspektregistret är komplett, i och med avgränsningen till 
ett internt perspektiv, men det är klart mer anpassat till PV:s verksamhet än vad till 
exempel EFQM:s generella modell är. Vi anser att om PV använder detta 
aspektregister, likväl som sitt miljöaspektregister, så kommer listan snart att kunna 
kompletteras till ett fullständigt kvalitetsaspektregister. 

Valet att arbeta med kvalitetsaspekter är ett nytt angreppssätt för framtagande av 
förbättringsområden. Den enda litteratur författarna funnit som nämner 
kvalitetsaspekter är böcker om integrerade ledningssystem utgivna av SIS (Piper & 
Carty, 2004). Det har därför varit svårt att få ledning av tidigare utförda arbeten för 
framtagandet av aspekter. Valet att utföra en fallstudie och basera datainsamling på 
individuella intervjuer har gjorts uteslutande utifrån att studera, värdera och jämföra 
olika undersökningsmetoder i litteraturen. Författarna anser att fallstudien var en 
lämplig undersökningsansats för detta examensarbete och att intervjuer har varit bra 
för att finna de kvalitetsaspekter som är relevanta och angelägna för PV. 

I efterhand kan konstateras att författarnas val att göra en bred undersökning som 
spänner över hela organisationen skapade en stor mängd intervjumaterial, vilket 
medförde en betydligt mer omfattande textanalys än planerat. Kanske borde antalet 
respondenter ha reducerats, trots den då medförda risken för att vissa uppgifter 
förbisetts. Alternativt hade en mer subjektiv analysmetod kunnat användas för att 
reducera arbetsinsatsen men med risken för ett mindre vetenskapligt resultat. 
Undersökningen hade kunnat inrikta sig på gruppintervjuer istället för individuella 
intervjuer, vilket hade reducerat mängden intervjumaterial. Detta upplevdes dock som 
ett sämre alternativ på grund av organisationens geografiska spridning och 
medarbetarnas tidspressade arbetssituation. Gruppintervjuer begränsar dessutom ofta 
den öppna dialog som uppstår vid individuella intervjuer. Ett annat sätt att begränsa 
antalet intervjuer hade varit om vi fullt ut följt konvergensprincipen. På grund av 
respondenternas geografiska spridning och pressade tidsscheman inbokades intervjuer 
kronologiskt mer beroende på geografi än på övriga variabler. Detta medförde att 
vissa enheter intervjuades före andra; det gick därför inte att avbryta intervjuerna då 
mättnad i informationsmassan uppnåtts och samtidigt bibehålla önskad spridning. 

Intervjuguidens frågor har fungerat bra och vi känner att vi i stort sett fått svar på det 
vi velat veta. Däremot finns en risk för feltolkningar kring frågorna om processer och 
arbetsrutiner då det inte finns något gemensamt synsätt på dessa två begrepp. 
Intervjuguiden har även vid telefonintervjuerna fyllt sitt syfte. De farhågor som fanns 
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innan telefonintervjuerna startade, att det skulle vara större risk för misstolkningar 
eller att det skulle vara svårare att få en öppen dialog med respondenterna, har inte 
bekräftats.  

9.2 Reliabilitet och validitet  

Reliabiliteten i detta arbete anses av författarna vara god. Intervjuguiden; kontakt med 
respondenter både före och efter genomförda intervjuer; noggranna anteckningar av, 
samt båda författarnas närvaro vid, varje intervju har alltsammans bidragit till att 
stärka reliabiliteten. Anteckningarna från intervjuerna har som regel renskrivits 
samma dag som genomförd intervju, allra senast dagen efter, vilket minskar risken för 
feltolkning av anteckningarna. Vidare har anteckningarna skickats till respektive 
respondent för genomläsning och eventuell korrigering. Författarna vill framhålla att 
vi inte praktiskt har verifierat den information som framkommit vid intervjuerna och 
därmed inte kan garantera sanningshalten i informationsmassan. Med anledning av det 
stora antalet intervjuer som genomförts och den liktydighet som svaren visat tror vi 
ändå att informationen på ett bra sätt speglar verkligheten.  

Validiteten i undersökningen upplevdes, på grund av närheten till 
undersökningsobjektet, aldrig som ett problem. Provintervjun var till god hjälp för att 
säkerställa att frågorna gav svar på vår problemställning.  Den jämförande analysen, 
som presenteras i kapitel 7.3, visar på i stort sett liknande resultat från de olika 
datainsamlingsmetoder som jämförts. Resultaten från denna datatriangulering stärker 
undersökningens analytiska slutsatser och indikerar att undersökningen haft ett 
representativt urval av respondenter. Den fördelning av respondenter som framträdde 
vid pivotanalys av värderingstabellerna visar också den på en mycket god spridning 
över alla variabler. Pivotanalysen och My Opinion ger dessutom kvantitativ validering 
av den kvalitativa undersökningen. 

9.3 Generaliserbarhet  

Generellt sett ses att företag, som har ett behov av att konkretisera kvalitetsbegreppet 
och tydliggöra vad kvalitet innebär för just deras verksamhet, kan ha god användning 
av kvalitetsaspekter. Detta gäller inte bara för företag med integrerade 
ledningssystem, även om det underlättar att ha kännedom om miljöaspekter. Precis 
som Piper & Carty (2004) skriver, så anser författarna att det i alla företag alltid finns 
olika aspekter som över tiden sätts i fokus och behöver uppmärksammas. Av denna 
anledning och för att vissa delar inte ska glömmas bort i en organisations 
helhetsperspektiv anses det fördelaktigt med ett aspektregister. 

Författarna ser att kvalitetsaspekter och värdering av dessa med hjälp av en matris är 
ett effektivt arbetssätt för att systematiskt och faktabaserat finna de mest betydande 
förbättringsområdena. Genom årlig genomgång och värdering av aspektregistret nås 
dessutom kontinuitet i kvalitetsarbetet; man uppnår ett ständigt pågående kvalitets- 
och förbättringsarbete. För att uppnå ett gott resultat förutsätts att varje enskilt företag 
identifierar de aktuella aspekter som har påverkan på kvaliteten för just deras 
verksamhet. Hur kvalitetsaspekterna på bästa sätt identifieras är för varje företag 
individuellt och beroende på verksamhet. Även vad företaget väljer att värdera sina 
aspekter mot beror av respektive företag och verksamhet.  
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9.4 Förslag till fortsatta studier 

Detta examensarbete har undersökt de aktiviteter inom PV som på något sätt kan 
påverka totalkvaliteten i verksamheten. En avgränsning har varit att endast undersöka 
kvalitetspåverkan utifrån ett internt perspektiv. Eftersom PV är en 
beställarorganisation är den slutliga kvaliteten beroende av samarbetspartners 
prestationsförmåga varför det vore intressant att även studera kvalitetsaspekter utifrån 
ett externt perspektiv. Med det menas vilken kvalitetspåverkan berörda leverantörer, 
entreprenörer och konsulter ser i samarbetet med PV och på så sätt få fram externa 
kvalitetsaspekter. Även andra externa intressenters synpunkter kan vara givande för 
PV att beakta. 

Intressant vore även att djupare studera något av de områden som vi har ansett som 
betydande kvalitetsaspekter, exempelvis kvalitetsarbetets ramverk; PV:s 
processarbete; samarbete och kommunikation inom organisationen; analys av 
insamlad data eller uppföljning och återkoppling. Detta för att finna underliggande 
orsaker och förbättringsåtgärder. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 
Intervjupersonens bakgrund 
Berätta om dig själv: bakgrund i företaget, nuvarande avdelning, befattning, 
arbetsuppgifter mm. 
I vilken form kommer du, i din befattning, i kontakt med 
kvalitetsarbete/förbättringsarbete? 
Anser du att ni arbetar systematiskt med det? (Metodiskt och organiserat) 
 
Leverantörssamverkan 
Har leverantörer/entreprenörer/konsulter inverkan i ert arbete? På vilket sätt? 
Vad är bra och vad kan förbättras i leverantörsrelationerna? 
Uppstår det någonsin missförstånd mellan beställare och leverantör, så att det blir ett 
gap mellan krav och utfall? Hur behandlas det i så fall och hur förebygger man att nya 
gap uppstår? 
Samarbetar man med leverantörer för att förenkla och förbättra gemensamma 
processer? 
Görs någon kontroll av leverantörer? Av utfört arbete? Hur kontrollerar man och hur 
ofta (mätningar/nyckeltal)? 
 
Samverkan med nästa del i arbetsflödet 
Vem är nästa del i arbetsflödet för dig och din avdelning (vem är kravställare)? 
Hur vet du vilka krav som ställs på ditt arbete? 
Upplever du att den del i arbetsflödet som är före dig/din avdelning uppfyller era 
krav? 
Finns det andra intressenter (än nästa del) som ställer krav på dig eller på din 
enhet/avdelning? 
Vem anser du är PV:s kund? 
 
Verksamhetens processer 
Vad anser du om processer och arbete i processer? 
Vad innebär begreppet processorienterat arbetssätt för dig? (vad är en process) 
Hur fungerar arbetet i processer? Skillnader/likheter mot det tidigare sättet att arbeta? 
Hur arbetar ni i din/er process? (Arbetar ni efter processkartorna? Om ja: Är alla 
arbetsflöden kartlagda?)  
Hur ofta tittar du i processkartan? 
Finns mätpunkter i processerna och/eller i gränssnitten? 
Hur framtas relevanta mätetal? 
Hur används insamlad data? (statistisk bearbetning?) 
Vem ansvarar för mätning och bearbetning av mätetalen? 
Hur fungerar samarbetet mellan verksamhetens olika processer? 
Är gränssnitten samt krav och ansvar vid gränssnitten klara? 
Uppstår någonsin problem vid gränssnitten? 
Utvärderar man processerna och leder det till förbättringar? 
Har man något ständigt förbättringsarbete av processerna? 
 
Ledarskap (för chefer)  
Hur utvecklar ledningen strategier och mål?  
Hur sprider ledningen policys och mål? 
Känner du ett engagemang för kvalitetsarbete och ständiga förbättringar?  
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På vilket sätt driver du förbättringsarbetet?  
Hur kommunicerar du det arbetet till dina medarbetare? 
Tilldelar du resurser för kvalitetsarbete? 
Kan du beskriva hur du gör/arbetar för att skapa delaktighet hos medarbetarna? 
Känner du dig nog utbildad för att hålla målsamtal?  
 
Ledarskap (för medarbetare)  
Känner du ett engagemang från din chef för kvalitetsarbete och ständiga 
förbättringar?  
Ställs det krav på dig att arbeta med ständiga förbättringar? 
Har du läst PV:s verksamhetspolicy? Minns du vad som står i den? 
Är din chef tillräckligt utbildad i att hålla målsamtal? 
Hur väl känner du till företagets övergripande mål? 
Arbetar ni under målsamtalen för att sammanföra företagets mål med dina personliga 
mål? 
På vilket sätt följer ni upp målsamtalen? 
 
Medarbetarnas utveckling & delaktighet 
Känner du att viktig information når dig?  
Känner du dig delaktig i beslut som tas och i företagets utveckling? 
Har du gått någon utbildning i förbättringsarbete/kvalitetsarbete? Erbjuden någon? 
Hur väl känner du till KAM och använder du systemet, hur ofta? Om inte, varför? 
Arbetar ledningen för att öka användningen av KAM? Hur? 
Känner du till EFQM (kvalitetsmålen)?  
Har du deltagit i EFQM-arbetet? Vad anser du om verktyget EFQM?  
Hur fungerar förslagsverksamheten? Har du gett några förslag, är det lätt åtkomligt? 
 
Nyckelfrågor 
Var ser du att er avdelning är riktigt bra? Var ser du att det brister, vad kan förbättras? 
Vad bör förbättras? Hur? 
Är det något mer du skulle vilja tillägga? Något vi har missat? 
 
Bedömning av områdena, dela ut 100 000 kr. 



 Bilaga 2  
 

 1

Bilaga 2. Organisationsschema för koncernen 
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Bilaga 3. Organisationsscheman för Vattenkraft 
 
 
a) Organisationsschema för Vattenfall AB Vattenkraft före 2005-12-31 
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b) Organisationsschema för Vattenfall AB Vattenkraft efter 2006-01-01 
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Bilaga 4. Skallkrav enligt ISO 9001:2000 

Element 
Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa, underhålla och ständigt förbättra 
kvalitetsledningssystemet. 
Processerna i organisationen skall identifieras, fastställas, säkerställas, övervakas, mätas, analyseras 
och ständigt förbättras. 
Organisationen skall leda och hantera processerna enligt kraven i kvalitetsledningsstandarden.  
När leverantörer anlitas för att utföra processer så skall organisationen se till att dessa processer styrs 
för att uppfylla produktkraven. 
Organisationen skall fastställa styrning av utlagda processer i kvalitetsledningssystemet. 
Högsta ledningen skall se till att organisationens kvalitetspolicy är anpassad, har ett åtagande om 
ständig förbättring av kvalitetsledningssystemet, är förutsättning för kvalitetsmålen, kommunicerad 
inom organisationen och att kvalitetspolicyn är granskad för fortsatt lämplighet. 
 
Aspekter 
Högsta ledningen skall säkerställa att kundkrav fastställs och uppfylls så att kundnöjdhet förbättras 
(aspekter). 
Mål och handlingsplaner 
Högsta ledningen skall se till att det finns kvalitetsmål i organisationen och för produktkraven relevanta 
nivåer och funktioner. 
Kvalitetsmålen skall vara mätbara och i överensstämmelse med kvalitetspolicyn. 
 
Organisation 
Högsta ledningen skall se till att ansvar och befogenheter inom organisationen är kommunicerad. 
Högsta ledningen skall utse en medlem ur ledningen som ledningens representant. 
Ledningens representant skall ha ansvar och befogenhet för att nödvändiga processer upprättas, införs 
och underhålls; till högsta ledningen rapportera kvalitetsledningssystemets funktion och behov av 
förbättring och se till att medvetenhet om kundkrav utvecklas i hela organisationen. 
Organisationen skall tillhandahålla nödvändiga resurser för att upprätta och underhålla 
kvalitetsledningssystemet och för att det ständigt förbättras samt öka kundnöjdheten. 
Organisationen skall se till att det finns en nödvändig infrastruktur för att uppnå 
produktöverensstämmelse. Infrastrukturen i tillämpliga delar byggnader, arbetsutrymmen, tillhörande 
försörjningssystem, utrustning (hårdvara, mjukvara) och stödtjänster (transport/kommunikation). 
 
Utbildning 
Personal som påverkar produktkvaliteten skall vara kompetent. 
Organisationen skall fastställa krav på kompetens, genomföra praktiska utbildningar, utvärdera verkan 
av vidtagna åtgärder, säkerställa att medarbetare är medvetna om hur deras arbete är kopplat till 
kvalitetsmålen samt bevara tillämplig dokumentation. 
 
Kommunikation 
Högsta ledningen skall upprätta lämpliga processer för kommunikation inom organisationen och att 
kvalitetsledningssystemets funktion kommuniceras. 
Organisationen skall ha ett sätt för kommunikation med kunder avseende produktinformation, 
förfrågningar, kontrakt/order inklusive ändringar, kundreaktioner inklusive klagomål. 
 
Dokumentation 
Dokumentationen av kvalitetsledningssystemet skall innefatta kvalitetspolicy, kvalitetsmål, 
kvalitetsmanual, rutiner, processerna samt redovisande dokument. 
Kvalitetsmanualen skall ange omfattning av kvalitetsledningssystemet och motiv för undantag av 
omfattningen, referens till dokumenterade rutiner, beskrivning av samverkan mellan processer i 
kvalitetsledningssystemet. 
 
Dokumentstyrning 
Styrande och vägledande dokument för kvalitetsledningssystemet skall styras (4.2.3). 
Redovisande dokument i KLS skall styras enligt 4.2.4. 
Organisationen skall upprätta en dokumenterad rutin för att styra dokument så att de kan godkännas, 
granskas, uppdateras, ändras, rätt version distribueras, de är läsbara och identifierbara, externa 
dokument identifieras och distribueras samt att användning av gamla dokument förhindras. 
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Verksamhetsprocess 
Organisationen skall fastställa och styra verksamhetsmiljön för att uppfylla produktkraven. 
Organisationen skall planera och utveckla erforderliga processer för produktframtagningen. 
Planering av produktframtagningen skall följa organisationens processer. 
Vid planering av produktframtagning skall organisationen fastställa kvalitetsmål, produktkrav, 
processaktiviteter, styrande dokument, resursbehov, verifiering, validering, övervakning, kontroll och 
provning samt redovisande dokument. 
Utdata från planeringen av produktframtagningen skall följa organisationens rutiner. 
Anm. Här skall finnas krav för i organisationen tillämpliga processer, dessa är utelämnade i denna 

lista. 

 
Övervakning och mätning 
Organisationen skall se till vilken övervakning och mätning som skall utföras samt vilken 
mätutrustning som erfordras för produktöverensstämmelse mot kraven. 
Organisationen skall upprätta processer för att se till att övervakning och mätning kan ske på ett sätt så 
att det blir överensstämmelse med kraven för övervakning och mätning. 
Mätutrustningen skall periodiskt kalibreras, justeras, visa och fastställa kalibreringsstatus, skyddas mot 
ofrivillig justering och skyddas mot skada. 
När fel upptäcks vid kalibrering av mätutrustning skall eventuell påverkan på tidigare mätningar 
undersökas. 
Vid upptäckta fel skall åtgärder vidtas för utrustning och produkter. 
Resultat från kalibreringen skall dokumenteras. 
Programvara som används för övervakning och mätning skall vara tillämplig och kontrollerad för 
användningsområdet. 
Programvaran skall kontrolleras vid första användning och därefter vid behov. 
Organisationen skall planera och införa processer för övervakning, mätning och analys för att visa 
förbättring av överensstämmelse med produktkrav, visa att ledningssystemet uppfyller kraven och visa 
att ledningssystemets funktion ständigt förbättras. 
Processen för övervakning, mätning och analys skall innefatta beslut om användning av lämpliga 
metoder, inklusive statistiska metoder. 
Organisationen skall genom mätning skaffa sig information om kundnöjdhet. 
Organisationen skall fastställa en metodik för att mäta kundnöjdhet. 
Organisationen skall använda lämpliga metoder för att övervaka och mäta processerna i 
kvalitetsledningssystemet. 
Metodiken för att övervaka och mäta processerna skall visa processernas effektivitet. 
När processerna visar sig inte fungera skall korrigerande åtgärder vidtas för att klara kraven på 
produktöverensstämmelse. 
Organisationen skall övervaka och mäta produktegenskaperna för att verifiera produktkraven. 
Under produktframtagningsprocessen skall organisationen kontinuerligt övervaka och mäta 
produktkrav vid planerade stadier. 
Resultat från mätning av produktkrav skall bevaras. 
Ansvarig för mätresultat och godkännande mot produktkrav skall dokumenteras. 
Produkt skall ej tillåtas gå vidare on inte godkända mätresultat erhållits, dock så kan behörig person 
eller kund medge undantag. 
Organisationen skall fastställa, samla och analysera relevant information för att visa om 
kvalitetsledningssystemet är lämpligt och hur det fungerar. 
Informationen från analysen skall utgöra ett underlag för att fastställa var ständiga förbättringar av 
kvalitetsledningssystemet kan göras. 
Analysen skall ge information om: kundtillfredsställelse, överensstämmelse med krav på produkt, 
egenskaper och trender hos processer och produkter och leverantörer. 
 
Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder  
Organisationen skall identifiera och förhindra oavsiktlig användning eller leverans av avvikande 
produkt. 
Rutinbeskrivning för hantering av avvikande produkt skall finnas. 
Organisationen skall behandla avvikande produkt genom att eliminera upptäckt avvikelse, ge dispens 
för användning eller förhindra användning av produkt. 
Avvikelser och åtgärder skall dokumenteras (se 4.2.4). 
Efter vidtagna åtgärder skall avvikande produkt verifieras. 
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Vidtagna åtgärder för produkten skall vara lämpliga med hänsyn till verkliga eller tänkbara 
konsekvenser av avvikelsen. 
Organisationen skall eliminera grundorsaken till avvikelser för att förhindra upprepning. 
Den korrigerande åtgärden skall stå i proposition till konsekvenserna. 
En dokumenterad rutin skall upprättas för att kunna definiera och granska avvikelser, fastställa orsaken, 
utvärdera behov av åtgärder för att förhindra upprepning, fastställa och vidta korrigerande åtgärder, 
dokumentera resultatet och granska att åtgärderna har genomförts. 
Organisationen skall fastställa åtgärder för att förhindra att tänkbara avvikelser uppkommer. 
Den förebyggande åtgärden skall stå i proportion till de tänkbara konsekvenserna. 
En dokumenterad rutin skall upprättas för att kunna definiera och granska tänkbara avvikelser och 
deras orsaker, utvärdera behov av åtgärder för att förhindra uppkomst, fastställa och vidta 
förebyggande åtgärder, dokumentera resultatet och granska att åtgärderna har genomförts. 
 
Redovisande dokument 
Organisationen skall upprätta och bevara redovisande dokument som visar att krav har uppfyllts och att 
kvalitetsledningssystemet fungerar. 
Redovisande dokument skall vara läsbara, identifierbara och återsökningsbara. 
En dokumenterad rutin skall upprättas för att styra, identifiera, bevara, skydda, återsöka, arkivera och 
gallra redovisande dokument. 
 
Intern revision 
Interna revisioner skall genomföras med planerade intervall för att avgöra om 
kvalitetsledningssystemet överrensstämmer med planerade åtgärder och att det underhållits på ett 
riktigt sätt. 
Ett revisionsprogram skall utformas med hänsyn till nuläget och tidigare revisioner. 
Kriterier, omfattning, frekvens och metoder för revision skall definieras. 
Val av revisioner skall göras på ett objektivt och opartiskt sätt. 
Revisorn får ej revidera sitt eget arbete. 
Det skall finnas en rutinbeskrivning för planering, genomförande och rapportering av revisionen. 
Ledning skall vidta åtgärder inom rimlig tid. 
Vid uppföljning av aktiviteter skall man kunna verifiera att åtgärder genomförts. 
 
Ledningens genomgång 
Ledningens åtagande är att informera om kundkrav, lagkrav, upprätta kvalitetspolicy, upprätta 
kvalitetsmål, genomföra ledningens genomgångar och att säkerställa resurser. 
Högsta ledningen skall säkerställa planeringen av kvalitetsledningssystem och att dess funktion inte 
försämras när ändringar genomförs. 
Högsta ledningen skall periodiskt se till att systemet fortlöpande är lämpligt, tillräckligt och 
verkningsfullt. 
Ledningens genomgång skall bedöma förbättringsmöjligheter och ändringsbehov av hela 
kvalitetsledningssystemet, inklusive kvalitetspolicy och kvalitetsmål. 
Ledningens genomgång skall dokumenteras. 
Underlag för genomgången skall innefatta, revisionsresultat, kundreaktioner, processprestanda, 
produktöverensstämmelse, status hos förebyggande och korrigerande åtgärder, uppföljningar av 
åtgärder från tidigare ledningens genomgångar, förändringar som skulle kunna påverka 
kvalitetsledningssystemet och rekommendationer till förbättringar. 
Ledningens genomgång skall innefatta beslut om förbättringar av kvalitetsledningssystemet, dess 
processer, produkter mot kundkrav och resursbehov. 
Organisationen skall ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet med hjälp av kvalitetspolicy, 
kvalitetsmål, revisionsresultat, informationsanalys, korrigerade och förebyggande åtgärder samt 
ledningens genomgång. 
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Bilaga 5. Sörqvists framgångsfaktorer 
 
1) Ledningens och medarbetarnas genuina engagemang 
Avgörande för hur framgångsrikt förbättringsarbetet blir är de attityder och beteenden 
som finns hos företagets ledning och medarbetare. Det krävs att dessa personer har en 
positiv inställning för och är engagerade i förbättringsarbetet. 

2) Stödjande infrastruktur och effektiv projektstyrning 
Att ha en välutvecklad och för verksamheten anpassad förbättringsorganisation, med 
tydliga roller och ansvarsområden, är nödvändig och bidrar till arbetets effektivitet 
och företagets möjlighet att snabbt kunna reagera. 

3) Val av rätt personer för att styra, driva och stödja förbättringsarbetet 
Valet av individer för att styra, driva och stödja förbättringsarbetet har stor inverkan 
på framgången. Det är viktigt att dessa har de kunskaper, erfarenheter och förmågor 
som krävs samt att de har status, auktoritet och befogenheter. 

4) Resultat- och kundfokus samt offensiva förbättringsmål 
För att motverka att förbättringsarbete bedrivs som ett självändamål skall det finnas 
en stark fokus mot de resultat som skall nås och att förbättringsarbetet utgår från 
intressenternas behov. Målen bör integreras i den ordinarie affärsplaneringen. 

5) Identifiering och val av lämpliga projekt 
Verksamhetens kroniska och viktiga problem måste identifieras för att företaget ska 
kunna nå goda resultat. Annars finns risken att förbättringsarbetet fokuseras mot de 
vardagliga problemen som man redan känner till och då dessa ofta har en relativt liten 
ekonomisk och kundrelaterad betydelse nås inte de förväntade framgångarna. 

6) Verkningsfulla metoder, logisk arbetsgång och faktabaserad problemlösning 
För att kunna lösa problem behövs effektiva verktyg och metoder för problemlösning 
och analys. En enhetlig arbetsgång för problemlösning är viktig, både för att skapa ett 
gemensamt arbetssätt och för att åstadkomma kontinuerlig uppföljning av arbetet. 

7) Kunskaper och gedigna utbildningar 
Goda kunskaper om och erfarenheter av förbättringsarbete bland både ledning, chefer 
och medarbetare har stor betydelse för att rätt beslut fattas, att problemen löses på rätt 
sätt och att lösningarna genomförs. 

8) Uppföljning, verifiering och återkoppling 
Förbättringssatsningar måste följas upp och uppnådda resultat verifieras, helst 
kvantifieras, annars är risken stor att arbetet bortprioriteras. Uppföljning av 
förbättringsarbetet är dessutom en förutsättning för att kunna synliggöra uppnådda 
framgångar och skapa en positiv attityd till och engagemang för förbättringsarbetet.  

9) Anpassning till verksamhetens kultur och situation 
Varje företag har sin egen kultur och historia, vilka påverkar förbättringssatsningarna. 
Därför är det viktigt att de program, metoder och arbetssätt som används i 
förbättringsarbetet noga anpassas till företagets förutsättningar.  

10) Integrering med befintliga strukturer och processer 
Ofta finns redan flera olika metoder för förbättringsarbete i ett företag, exempelvis för 
underhåll, miljö och arbetsmiljö. Företaget kan vinna på att integrera ett nytt 
förbättringsprogram med dessa koncept och om möjligt även med verksamhetens 
processer och andra strukturer. 
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Bilaga 6. Verksamhetspolicy  
 
Verksamhetspolicy för Vattenfall AB Vattenkraft 
Vatten, Vind och Värme 
 

Denna policy anger övergripande principer för styrning av Vattenfall AB Vattenkraft 
och de värderingar som skall vara vägledande för alla anställda i det dagliga arbetet. 
 

Vattenkrafts vision: Den mest värdeskapande producenten i Europa 

Vattenkrafts affärsidé: Lönsam vatten-, vind- och värmekraftproduktion – uthållig, 

säker och miljöriktig. 
 

Vattenkraft målstyrs med utgångspunkt från den av styrelsen årligen beslutade 
affärsplanen.  
 

Utmärkande för verksamheten ska vara: 

Hög kvalitet 

Uppgiften att förvalta, utveckla och driva Vattenkrafts anläggningar ska utgå från 
ägarens och kunders krav samt utföras effektivt och med hög säkerhet, risker för 
dammskador och dammbrott såvitt möjligt elimineras. Kund- och affärsrelationer ska 
på alla nivåer präglas av hög affärsmässighet. 

God arbetsmiljö 

Arbetsmiljön i våra anläggningar och på våra kontor skall vara säker, stimulerande, fri 
från alla former av sexuella trakasserier och kränkande särbehandling samt bidra till 
ökad livskvalitet för våra medarbetare. 

Minskad miljöpåverkan 

Miljöpåverkan från vår verksamhet skall minskas så långt det är tekniskt, ekonomiskt 
och praktiskt möjligt så att vi bidrar till en hållbar utveckling. 

Ständiga förbättringar 

Genom att bedriva ett aktivt FOU-arbete, mål, förbättringsförslag, revisioner och 
uppföljningar bedrivs ett kontinuerligt förbättringsarbete av processer och arbetssätt. 
Vi ska utveckla damm- och anläggningssäkerheten i ett långsiktigt perspektiv. 

Särskilt viktigt för oss är att: 
- snabbt förutse, reagera på och tillgodose vår ägares och våra kunders 

behov 
- effektivt och optimalt realisera driftprocessen 
- prioritera rätt underhålls- och förnyelseåtgärder 
- fokusera på damm- och kraftverksförnyelse 
- följa lagar, föreskrifter, tillstånd och vattendomar 
- säkra en långsiktig kompetensförsörjning 
- föra en öppen och regelbunden dialog med ägare, kunder, myndigheter, 

allmänhet och övriga intressenter 
- ställa lika höga kvalitets- och miljökrav på leverantörer, entreprenörer 

och samarbetspartners som vi ställer på egen verksamhet 
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Bilaga 7. Respondentens underlag 
 

Områden som kommer att behandlas under intervjun. 
 

Leverantörssamverkan 
Har leverantörer/entreprenörer/konsulter inverkan i ert arbete? På vilket 
sätt? 

Vad är bra och vad kan förbättras i leverantörsrelationerna? 

 

Samverkan med nästa del i arbetsflödet 
Vem/vad är nästa del i arbetsflödet för dig och din avdelning? 

Hur vet du vilka krav som ställs på ditt arbete? 

 

Verksamhetens processer 
Vad anser du om processer och arbete i processer? 

 

Ledarskap 
Finns ett engagemang hos ledningen för kvalitetsarbete och ständiga 
förbättringar?  

Hur yttrar sig det, på vilket sätt? 

 

Medarbetarnas utveckling & delaktighet 
Känner du att viktig information når dig? 
 



 
Bilaga 8 

 

 1

Bilaga 8. Släktskapsdiagram 
 
8 a) Kvalitetsarbete 

 
 
 
 

Målbild för kvalitetsarbetet Engagemang från ledningen för kvalitetsarbetet

Utbildning och resurser för
kvalitetsarbetet

Systematik och struktur i
kvalitetsarbetet

Uppföljning, verifiering och återkoppling 
av genomförda förbättringar

Otydliga 
kundkrav

Inget 
långsiktigt 

tänkande vid 
val av 

förbättrings-
åtgärder

Finns inget 
fokus på 

kvalitetsmålen

Förslags-
verksamheten 
fungerar dåligt

Det är otydligt 
vad 

kvalitetsarbete 
innebär

Ledningen ger 
inga särskilda 
resurser för 

kvalitetsarbete

Ledningens 
engagemang 

för 
kvalitetsarbete 
kommuniceras 

inte

Otillräcklig 
kvalitets-

organisation

Kvalitets-
kompetens 

saknas

Kvalitetsarbetet 
saknar 

systematik och 
struktur

Bristande 
planering av 
arbetet med 

ständiga 
förbättringar

Bristande uppföljning av 
genomförda 

kvalitetsmätningar och 
förbättringar

Geniomförda och 
uppnådda 

förbättringar 
synliggörs inte

Målbild för kvalitetsarbetet Engagemang från ledningen för kvalitetsarbetet

Utbildning och resurser för
kvalitetsarbetet

Systematik och struktur i
kvalitetsarbetet

Uppföljning, verifiering och återkoppling 
av genomförda förbättringar

Otydliga 
kundkrav

Inget 
långsiktigt 

tänkande vid 
val av 

förbättrings-
åtgärder

Finns inget 
fokus på 

kvalitetsmålen

Förslags-
verksamheten 
fungerar dåligt

Det är otydligt 
vad 

kvalitetsarbete 
innebär

Ledningen ger 
inga särskilda 
resurser för 

kvalitetsarbete

Ledningens 
engagemang 

för 
kvalitetsarbete 
kommuniceras 

inte

Otillräcklig 
kvalitets-

organisation

Kvalitets-
kompetens 

saknas

Kvalitetsarbetet 
saknar 

systematik och 
struktur

Bristande 
planering av 
arbetet med 

ständiga 
förbättringar

Bristande uppföljning av 
genomförda 

kvalitetsmätningar och 
förbättringar

Geniomförda och 
uppnådda 

förbättringar 
synliggörs inte
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8 b) Processer, samarbete, erfarenhetsutbyte och kommunikation 

 
 
 

Bristande 
engagemang 

från 
ledningen för 

att driva 
process-

orienterat 
arbetssätt

Utbildning 
och kunskap 
om processer 

saknas

Ges inte tid och 
direktiv till att 
revidera och 

följa upp 
processerna

Det process-
orienterade 
arbetssättet 

fungerar inte 
i praktiken

Otydlig 
ansvars-

fördelning

Ej kartlagda 
gränssnitt

Avsaknad av 
relevanta 
mätetal i 

processerna

Det saknas 
engagemang 

för 
framtagning 
av mätetal i 
processerna

Engagemang och resurser för 
processorienterat arbetssätt

Kartläggning och uppbyggnad av processer 
och gränssnitt

Mätetal i processerna

Samarbete och erfarenhetsutbyte inom organisationenKommunikation inom organisationen

Gap mellan  
ansvar och 

befogenheter

Bristande 
samarbete 

inom 
organisationen

Bristande 
erfarenhetsutbyte 

inom 
organisationen

Det saknas 
engagemang 

från ledningen 
för att förbättra 

samarbetet 
inom 

organisationen

Bristande 
kommunikation 

mellan 
avdelningarna

Det saknas 
kännedom om 

organisationens 
interna 

kompetenser 
och resurser

Brister i 
kommunikations-

vägarna inom 
projekt

Bristande 
engagemang 

från 
ledningen för 

att driva 
process-

orienterat 
arbetssätt

Utbildning 
och kunskap 
om processer 

saknas

Ges inte tid och 
direktiv till att 
revidera och 

följa upp 
processerna

Det process-
orienterade 
arbetssättet 

fungerar inte 
i praktiken

Otydlig 
ansvars-

fördelning

Ej kartlagda 
gränssnitt

Avsaknad av 
relevanta 
mätetal i 

processerna

Det saknas 
engagemang 

för 
framtagning 
av mätetal i 
processerna

Engagemang och resurser för 
processorienterat arbetssätt

Kartläggning och uppbyggnad av processer 
och gränssnitt

Mätetal i processerna

Samarbete och erfarenhetsutbyte inom organisationenKommunikation inom organisationen

Gap mellan  
ansvar och 

befogenheter

Bristande 
samarbete 

inom 
organisationen

Bristande 
erfarenhetsutbyte 

inom 
organisationen

Det saknas 
engagemang 

från ledningen 
för att förbättra 

samarbetet 
inom 

organisationen

Bristande 
kommunikation 

mellan 
avdelningarna

Det saknas 
kännedom om 

organisationens 
interna 

kompetenser 
och resurser

Brister i 
kommunikations-

vägarna inom 
projekt
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8 c) KAM-systemet, dokumentation, arbetssätt, samarbetspartners, planering, analys av data och ledningen. 

 

Skötsel och ledning av KAMDokumentation

KAM-
systemet 

innehåller 
innehåller 
dokument

Det saknas 
ett arbetssätt 

för att 
förändra och 
kommunicera 

KAM-
systemets 
funktion

Utveckling och 
administration 

av KAM-
systemet sker 
hos konsulter, 

delaktighet och 
anpassning till 
verksamheten 

brister

Checklistorna 
för 

idrifttagning 
fungerar inte

Bristande krav-
specifikationer 
till samarbets-

partners

Kunskaper om 
och 

erfarenheter av 
samarbets-

partners 
dokumenteras 

inte

Ledningen 
prioriterar inte 
skrivande av 

styrande 
dokument, 

arbetssätt och 
rutiner

Chefernas 
ledarskap

Leverantörernas 
brister 

kompenseras 
genom ökade 

kontroller

Har inte 
tillräckligt 

utbredd 
samverkan 

med 
samarbets-

partners

Besvärande 
brist på 

leverantörer 
inom vissa 
områden

Inte 
tillräcklig 

kontroll före 
anlitande av 
samarbets-

partners

Planering

Bristande
tidsplanering
i förnyelse-
projekten

För kort tid 
för 

medarbetarna 
att lämna 
input vid 

framtagande 
av 

affärsplanen

Långa 
beslutsvägar 
och bristande 

planering

Arbetssätt 
i projekt

Bristande 
efterlevnad 

av 
arbetsgången 

i projekt 
(internt)

Inte nog fokus 
på ledarskap 

och strategiskt 
arbete

Inser inte 
vikten av 

leverantörs-
samverkan

Personalen 
använder inte 
och ser inte 
nyttan av

KAM-
systemet

Bristande 
uppkoppling i 
kraftverken 

hindrar 
entreprenören 

från att 
använda KAM-

systemet

Användning av KAM

Kontroll av samarbetspartnersSamverkan med samarbetspartners

Bristande 
återföring 

(feedback) till 
samarbets-

partners

Inte 
tillräcklig 

uppföljning 
av ställda 
krav på 

samarbets-
partners

Uppföljning och återföring 
gentemot samarbetspartners

Analys av insamlad data

Bristande 
analys av 

status-
information

Använder 
knappt 

statistiska 
analysmetoder 
för insamlad 

data

Oklart ansvar 
för bearbetning 

av data i 
Conwide

Skötsel och ledning av KAMDokumentation

KAM-
systemet 

innehåller 
innehåller 
dokument

Det saknas 
ett arbetssätt 

för att 
förändra och 
kommunicera 

KAM-
systemets 
funktion

Utveckling och 
administration 

av KAM-
systemet sker 
hos konsulter, 

delaktighet och 
anpassning till 
verksamheten 

brister

Checklistorna 
för 

idrifttagning 
fungerar inte

Bristande krav-
specifikationer 
till samarbets-

partners

Kunskaper om 
och 

erfarenheter av 
samarbets-

partners 
dokumenteras 

inte

Ledningen 
prioriterar inte 
skrivande av 

styrande 
dokument, 

arbetssätt och 
rutiner

Chefernas 
ledarskap

Leverantörernas 
brister 

kompenseras 
genom ökade 

kontroller

Har inte 
tillräckligt 

utbredd 
samverkan 

med 
samarbets-

partners

Besvärande 
brist på 

leverantörer 
inom vissa 
områden

Inte 
tillräcklig 

kontroll före 
anlitande av 
samarbets-

partners

Planering

Bristande
tidsplanering
i förnyelse-
projekten

För kort tid 
för 

medarbetarna 
att lämna 
input vid 

framtagande 
av 

affärsplanen

Långa 
beslutsvägar 
och bristande 

planering

Arbetssätt 
i projekt

Bristande 
efterlevnad 

av 
arbetsgången 

i projekt 
(internt)

Inte nog fokus 
på ledarskap 

och strategiskt 
arbete

Inser inte 
vikten av 

leverantörs-
samverkan

Personalen 
använder inte 
och ser inte 
nyttan av

KAM-
systemet

Bristande 
uppkoppling i 
kraftverken 

hindrar 
entreprenören 

från att 
använda KAM-

systemet

Användning av KAM

Kontroll av samarbetspartnersSamverkan med samarbetspartners

Bristande 
återföring 

(feedback) till 
samarbets-

partners

Inte 
tillräcklig 

uppföljning 
av ställda 
krav på 

samarbets-
partners

Uppföljning och återföring 
gentemot samarbetspartners

Analys av insamlad data

Bristande 
analys av 

status-
information

Använder 
knappt 

statistiska 
analysmetoder 
för insamlad 

data

Oklart ansvar 
för bearbetning 

av data i 
Conwide
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Bilaga 9. Fördelning av respondenter 
Tabell 1. Fördelning av antal respondenter vid jämförelser mellan Region - Befattning 

Antal respondenter Befattning  
Region Chef Medarbetare Totalt 
Luleälven 6 5 11 
Övriga 4 4 8 
Totalt 10 9 19 
 

Tabell 2. Fördelning av antal respondenter vid jämförelser mellan Region - Anställningstid 

Antal respondenter Anställningstid (år)  
Region 2-19 20-37 Totalt 
Luleälven 8 3 11 
Övriga 4 4 8 
Totalt 12 7 19 
 

Tabell 3.  Fördelning av antal respondenter vid jämförelser mellan Enhet - Befattning 

Antal respondenter Befattning   
Enhet Chef Medarbetare Totalt 
Anläggning 4 4 8 
Produktion 2 2 4 
Stab 3 1 4 
Teknik 1 2 3 
Totalt 10 9 19 
 

Tabell 4. Fördelning av antal respondenter vid jämförelser mellan Befattning - Anställningstid 

 
 
 
 
 

 

Tabell 5. Fördelning av antal respondenter vid jämförelser mellan Enhet - Anställningstid 

Antal respondenter Anställningstid (år)  
Enhet 2-19 20-37 Totalt 
Anläggning 7 1 8 
Produktion 2 2 4 
Stab 1 3 4 
Teknik 2 1 3 
Totalt 12 7 19 
 

Tabell 6. Fördelning av antal respondenter vid jämförelser mellan Region - Enhet 

Antal respondenter Enhet  
Region Anläggning Produktion Stab Teknik Totalt 
Luleälven 5 2 3 1 11 
Övriga 3 2 1 2 8 
Totalt 8 4 4 3 19 
 

Antal respondenter Anställningstid (år)   
Befattning 2-19 20-37 Totalt 
Chef 7 3 10 
Medarbetare 5 4 9 
Totalt 12 7 19 
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Bilaga 10. Kvalitetsaspektmatris med instruktion 
 

 
 

Instruktion:

Delvis uppfylld aspekt ger en 2:a

 Kvalitetsaspekter  Ä
g

ar
kr

av

 In
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Antal:  U
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n
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s

Totalt:

Fokus på kvalitetsmålen 1 1 2 x 1 x 1 2
Långsiktigt tänkande vid val av förbättringsåtgärder 1 1 1 3 x 1 x 3 3
Tydliga kund- intressentkrav 1 1 1 3 x 1 x 3 3

Kommunikation av engagemang x x 0
Kommunikation för praktiskt arbete x x 0
Särskilda resurser för kvalitetsarbete x x 0
Tydligt vad kvalitetsarbete är x x 0
Fungerande förslagsverksamhet x x 0

Kvalitetskompetens inom PV x x 0
Kvalitetsorganisation inom PV x x 0

Planering av arbetet med ständiga förbättringar x x 0
Systematiskt och strukturerat kvalitetsarbete x x 0

Synliggörande av uppnådda förbättringar x x 0
Uppföljning av genomförda förbättringar och mätningar x x 0

Koninuerlig uppdatering av dokument i systemet x x 0

Dokumenten i KAM används i det dagliga arbetet x x 0

Kravspecifikationer till samarbetspartners x x 0
Krav från ledningen för framtagande, och användande, 
av styrande dokument, arbetssätt och rutiner x x 0
Dokumentation över erfarenheter om samarbetspartners x x 0

Efterlevnad av arbetsgången i projekt x x 0

Tidsplanering i förnyelseprojekten x x 0
Beslutsvägar x x 0
Tidsplanering vid affärsplanens framtagande x x 0

Väl uppfylld aspekt ger en 1:a

Icke uppfylld aspekt ger en 3:a

Värdering av uppfyllelse

Värdering av konsekvens
Liten kvalitetspåverkan ger en 1:a
Risk för kortare driftsstopp ger en 3:a
Risk för haveri/långt stopp ger en 5:a

Målbild för kvalitetsarbetet

Engagemang från ledningen för kvalitetsarbete

Utbildning och resurser för kvalitetsarbete

Systematik och struktur i kvalitetsarbetet

Uppföljning, verifiering och återkoppling av genomförda förbättringar

Skötsel och ledning av KAM-systemet

Användning av KAM-systemet

Dokumentation

Arbetssätt i projekt

Planering

Sätt en 1:a för de krav som respektive kvalitetsaspekt hjälper till att uppfylla, om 
något krav ska ha högre dignitet än de andra sätts en 2:a. Detta ska utföras av 
kvalitetsorganisationens personal.
Fortsätt sedan, avdelningsvis, med att värdera graden av uppfyllelse samt vilken som 
är den värsta konsekvens ett icke uppfyllt krav kan orsaka.
De kvalitetsaspekter som får den högsta poängen totalt bör åtgärdas först.
Åtgärdsplanen måste dock ta hänsyn till genomförbarhet.



 Bilaga 10  
 

 2

 

 
Under kvalitetsaspekten Målbild för kvalitetsarbetet visas exempel på hur matrisen 
ska ifyllas. På nästa sida följer en användarinstruktion. 

Kvalitetsaspekter  Ä
g

ar
kr

av

 In
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es
ss

en
tk
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v
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 9
00

1
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Antal  U
p

p
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ls

e
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o

n
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en
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Totalt:

Tillräcklig samverkan med samarbetspartners x x 0

Kontroll innan anlitande x x 0
Kontroll under projektets gång x x 0

Uppföljning av ställda krav x x 0
Återföring och feedback till samarbetspartners x x 0

Fokus på ledarskap och strategiskt arbete x x 0

Analys av statusinformation från anläggningarna x x 0
Tydligt ansvar för bearbetning och analys av
anläggningsdata i Conwide x x 0
Användning av statistiska analysmetoder x x 0

Kännedom om verksamhetens interna
resurser och kompetenser x x 0
Kommunikationsvägar inom projekten x x 0
Kommunikation mellan avdelningarna inom PV x x 0

Ansvar och befogenheter är balanserade x x 0
Aktivt engagemang från ledningen för stärkande av
samarbetet inom och mellan avdelningarna x x 0

Erfarenhetsutbyte mellan och inom avdelningarna x x 0

Engagemang från ledningen x x 0
Direktiv och resurser från ledningen x x 0
Utbildning och kunskap x x 0

Processkartorna är uppbyggda efter arbetsflöden x x 0
Kartlagda gränssnitt x x 0

Relevanta mätetal i varje process x x 0

Delaktighet i affärsplanens framtagning x x 0
Kommunikation av affärsplanen x x 0
Målsamtal x x 0
Uppföljning och återkoppling av målsamtal x x 0

Utrymme för utveckling x x 0

Förutsättningar för att uppnå engagemang x x 0

Lättillgänglig och relevant information x x 0

Samverkan med samarbetspartners

Kontroll av samarbetspartners

Uppföljning och återföring gentemot samarbetspartners

Chefernas ledarskap

Analys av insamlad data

Kommunikation inom organisationen

Samarbete och erfarenhetsutbyte inom organisationen

Engagemang och resurser för processorienterat arbetssätt

Kartläggning och uppbyggnad av processer och gränssnitt

Mätetal i processerna

Målstyrning

Medarbetarnas utvecklingsmöjligheter

Medarbetarnas engagemang

Informationsspridning
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Användarinstruktion 
Syfte och omfattning 
Syftet med denna instruktion är att beskriva hur matrisen ska användas för bedömning 
av kvalitetsaspekterna. Bedömningen visar vilka som är de betydande aspekterna. 
Utifrån bedömningen ska en åtgärdsplan utarbetas där hänsyn tas till genomförbarhet. 

Denna instruktion omfattar all personal på Vattenfall AB Vattenkraft. 

Ansvar  
Kvalitetsorganisationen har till ansvar att bedöma vilka av kraven som 
kvalitetsaspekterna berör; tillhandahålla matriser till avdelningarna; följa upp 
åtgärdsplaner och kommunicera ut resultatet till hela PV. 

Varje avdelningschef, eller av denne utsedd person, ansvarar för att aspektmatrisen 
bedöms; åtgärdsplan upprättas; resultatet meddelas till kvalitetsorganisationen. 

För respektive åtgärd i åtgärdsplanen utses en ansvarig person för att arbetet 
uppstartas, slutförs och utvärderas. 

Arbetsgång 
Kvalitetsorganisationen går igenom alla krav som bör ingå i matrisen samt bedömer 
kravens eventuella inbördes dignitet. Efter att kravdelen i matrisen är färdigt ifylld ska 
matrisen lämnas ut till alla avdelningar inom PV. 

Varje avdelning ska, med all personal i samarbete, bedöma grad av uppfyllelse samt 
vilken konsekvens som ej uppfyllda kvalitetsaspekter kan resultera i. De 
kvalitetsaspekter som erhåller den största totalsumman är avdelningens betydande 
aspekter. En utförligare lista med vad respektive kvalitetsaspekt innefattar ska finnas 
tillgänglig under arbetets gång. 

De betydande aspekterna för respektive avdelning ska samordnas med övriga 
avdelningar innan åtgärdsplaner fastställs. Detta för att gemensamma aspekter ska 
åtgärdas gemensamt och därigenom undvika suboptimering. 

En åtgärdsplan ska tas fram för de betydande aspekterna där åtgärderna rangordnas 
efter genomförbarhet. Åtgärdsplanen ska kontinuerligt följas upp och utvärderas för 
att säkerställa att åtgärderna når avsedd effekt. 

Övrigt 
Arbetet med åtgärdsplanerna sker lämpligen i förbättringsteam med stöd från 
kvalitetsorganisationen. 




