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osäkerhet och tvetydighet
problem i investeringsprojekt
Många processföretag investerar stora belopp för att utveckla och förbättra sin processteknologi – ofta i 
komplexa och riskfyllda projekt som kräver intensiv samverkan mellan kunden och leverantörsföretagen. 

pRocessutvecKLing KRäveR ofta 
anpassning till kundens produk-
tionsprocess och unika förutsätt-
ningar samt koordinering mellan 
ett flertal leverantörer. Detta förut-
sätter effektiva rutiner för insam-
ling, bearbetning och spridning 
av information mellan projektets 
parter. 

Ny forskning från Luleå tek-
niska universitet visar att tidig 
brukarinvolvering och gemensam 
problemlösning är två nyckelakti-
viteter för att reducera två huvud-
problem i ett investeringsprojekt 
– osäkerheten och tvetydigheten.

Osäkerheten handlar om skill-
naden mellan den information 
som finns, och den information 
som krävs, för att lösa en viss upp-
gift. Tvetydigheten handlar om att 
det råder olika och motstridiga 
tolkningar av den tillgängliga in-
formationen. 

Osäkerheten och tvetydigheten 
kan få stora negativa konsekven-
ser på ett investeringsprojekt i 
form av resursslöseri, dubbelar-
bete, svårigheter med att skapa 
explicita och robusta koncept för 

utveckling, samt svårigheter i risk-
bedömning och projektplanering. 
Alla kan resultera i oönskade av-
vikelser i tid, kostnad och kvalitet. 

Det är därför viktigt att förstå 
skillnaden mellan osäkerhet och 
tvetydighet – och hur respektive 
problem kan hanteras.

osäKeRhet ReduceRas genoM 

att samla in och analysera ny infor-
mation, till exempel om kundens 
behov kopplat till den befintliga 
produktionsprocessen eller om 
operativ prestanda och begräns-
ningar hos en viss teknisk lösning. 

Tvetydighet reduceras genom 
utbyte av tankar, idéer och upp-
fattningar mellan projektdelta-
gare för att främja samförstånd 
genom att identifiera och disku-
tera motstridiga tolkningar och 
uppfattningar. 

Tidig brukarinvolvering redu-
cerar osäkerhet – men inte tve-
tydighet. Brukare, exempelvis 
operativ personal inom drift och 
underhåll, bör involveras tidigt i 
projekten. De kan då bidra med 
viktig information om hur en pro-

cessutrustning fungerar i prakti-
ken och om ömsesidiga beroenden 
mellan material, processteknologi 
och befintlig produktionsprocess. 

Projektledare och produk-
tionschefer måste därför komma 
överens om vilka kompetenta och 
kvalificerade brukare som ska in-
volveras i projektet. En för sen in-
volvering av brukare leder ofta till 
bristfällig input till utvecklings-
arbetet och kan leda till sena och 
kostsamma designförändringar. 

På grund av systemberoenden 
kan sena förändringar i en speci-
fik del leda till stora förändringar 
av andra delar. Sådana spridnings-
konsekvenser kan bli katastrofala 
om en stor del av utvecklingsarbe-
tet redan har utförts. 

tidig bRuKaRinvoLveRing  

reducerar inte tvetydighet efter-
som brukare representerar andra 
kompetenser, erfarenheter och 
värderingar än projektdeltagarna 
– vilket snarare ökar risken för 
motstridiga tolkningar. 

Gemensam problemlösning, 
däremot, reducerar tvetydig-
het – men inte osäkerhet. Vid 
gemensam problemlösning sam-
las parterna för att utbyta idéer, 
tolkningar och tankar för att se-
dan fatta gemensamma beslut om 
möjliga lösningar. 

föR att Lägga grunden för en 
sådan här teknisk samverkan är 
teambuildingövningar, workshops 
där parterna tillsammans formu-
lerar gemensamma mål, och ge-
mensamt projektkontor av central 
betydelse för att bygga förtroende 
och engagemang. 

Att reducera tvetydighet är 
extra viktigt i tidiga projektske-
den för att parterna ska skapa en 
gemensam syn på projektet, dess 
syfte och innehåll. Därför bör 
denna typ av aktiviteter ske tidigt 
i projekten. Gemensam problem-
lösning minskar inte osäkerheten 
eftersom aktiviteten baseras på 
den information och kunskap som 
parterna redan har. 

ReKoMMendationeR: att föRstå 

aktiviteter som reducerar osäker-
het respektive tvetydighet är cen-
tralt. Även relativt låga nivåer av 
osäkerhet och tvetydighet kan 
skapa betydande negativa effekter 
i projekt. Att skapa en solid förstå-
else för när och hur informations-
brister uppstår är därför viktigt. På 
samma sätt är det viktigt att vara 
observant på meningsskiljaktighe-
ter och otydlighet i målbilder. 

Det faktum att processutveck-
ling är så systemberoende gör 
reduktion av osäkerhet och tvety-
dighet speciellt viktigt, men också 
svårt. 

hög osäKeRhet eLLeR tvetydig-
het i centrala nyckelaktiviteter, 
exempelvis processdesign, kan ha 
förödande effekter på ett projekt 
även om de totala osäkerhets- och 
tvetydighetsnivåerna är låga. Det 
är således viktigt att bedöma osä-
kerhet och tvetydighet i specifika 
aktiviteter – och inte bara i projek-
tet som helhet.  c

per erik eriksson, 

David Rönnberg Sjödin
Johan Frishammar

Minskar med
750 anställda
Metso staRtaR saMaRbetsföR-

handLingaR som gäller samman-
lagt 750 personer, främst i Finland.

Neddragningen ingår i ett tidi-
gare aviserat besparingspaket och 
företaget räknar med att spara in 
50 miljoner euro till 2014.

Förutom omplaceringar och 
pensionsregleringar kan uppsäg-
ningar bli aktuella. Det kan också 
bli aktuellt att stänga enheter.

Metso vill höja konstandseffek-
tiviteten på pappers-, kraft- och 
massaproduktionsenheterna. Till 
exempel är efterfrågan på pappers-
maskiner liten då billigare tekno-
logiska lösningar blir vanligare.

Metso kommer att överföra 
massa-, pappers- och kraftproduk-
tionsenheten till ett eget bolag på 
börsen under namnet Valmet.

Metso varnade i juli för en lägre 
årsvinst än tidigare. c

överklagar  
om Mertainen
natuRvåRdsveRKet öveRKLa-

gaR MaRK- och miljödomstolens 
deldom om LKAB:s planerade järn-
malmsgruva i Mertainen mellan 
Kiruna och Svappavaara.

Det finns risk för skador på 
myrområdet Rautas, som ingår i 
EU:s nätverk för skyddade områ-
den, Natura 2000, och LKAB bör 
komplettera sin ansökan med en 
geoteknisk utredning, anser Na-
turvårdsverket. 

LKAB behöver pumpa bort 
grundvatten för att kunna bryta 
malm i dagbrottet. Bolagets egen 
utredning visar att detta inte kom-
mer att påverka myren i Rautas på 
andra sidan Europaväg 10. 

Sprickor innebär en större risk 
för att grundvattennivån sänks i 
det skyddade myrområdet. Om det 
händer finns risk för att värdefulla 
naturvärden i myren skadas och 
det strider mot EU:s lagstiftning, 
anser verket. c

Bygger 94  
vindkraftverk
vattenfaLL byggeR två nya vind-
kraftsparker i Storbritannien. In-
vesteringen som uppgår till cirka 
4,7 miljarder svenska kronor inne-
bär att 162 000 brittiska hushåll 
förses med förnybar el.

Den största vindkraftparken, 
Pen y Cymoedd, byggs i södra Wa-
les och får 76 vindturbiner med en 
samlad kapacitet på 228 megawatt. 
Investeringen uppgår till drygt 400 
miljoner pund och byggstart sker 
under 2014

Bygget av 18-turbinsanläggning-
en Clashindarroch Wind Farm, i 
Aberdeenshire, Skottland beräknas 
vara klar 2015. Investeringen upp-
går till cirka 600 miljoner kronor 
och anläggningen får en effekt på 
36.9 megawatt.

Vattenfall har investerat över 20 
miljarder kronor i vindkraftssats-
ningar i Storbritannien.  c

K  Artikeln bygger på forskningsresultat inom ramen för projektet 
MAELIS: Modeller och arbetsformer för effektivare ledning av  
innovation och samverkan mellan processindustriföretag och 
utrustningsleverantörer. 

K  MAELIS är ett flerårigt forskningsprojekt som har undersökt invester-
ingsprojekt gällande proccessutveckling genom ett flertal fallstudier 
och en omfattande enkätstudie av  investeringsprojekt i gruv- och 
metallindustrin. Författarna vill tacka Vinnova och ett flertal process-
företag och leverantörer för finansiering.

KK

Fakta: 

variabler Medelvärde 
(skala 1-7)

standard-
avvikelse

Tidig brukarinvolvering 4,8 0,9

Gemensam problemlösning 5,6 0,6

Osäkerhet 2,8 0,8

Tvetydighet 2,6 0,8

Projektkostnad 4,6 1,9

Kvalitet 5,8 0,9

Tid 4,6 1,7

Studerade projekt – 52st Investeringsprojekt i gruv- och metallindustrin

Företag – 33st 4 processindustriföretag och 29 av deras  
utrustningsleverantörer medverkade i projekten

Respondenter – 251st 152 respondenter från beställarorganisation-
erna och 99 från leverantörerna

Länder – 9st Sverige, Finland, Tyskland, Nederländerna, 
Frankrike, Kina, Chile, Sydafrika

Projektstorlek - kostnad Medelvärde: 288 MKR, Max: 1460 MKR, Min: 1 MKR

Projektstorlek - tid Medelvärde: 35 månader, Max: 120 månader, 
Min: 12 månader

fakta om enkätstudien

Kontrollera 
era processer 
med APLISENS 
tryckgivare.

För att se hela vårt sortiment  kompauto.se      
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