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Abstract

Mapping and analysis of the initialization process

Jacob Brungs

This thesis has been carried out to the Technology Group at industrial plant Tube Mill
2012, which belongs to the Sandvik AB. Technology Group is a unit that takes care of
all requirements and suggestions regarding investigations, test runs and design
modifications. The main objective is to identify and analyze the existing initialization
process to see where improvement opportunities exist and to come up with
suggestions for improvement, supported by previous research and literature. An
extensive literature search and case study has been conducted to provide a solid
foundation to refer to during the work. Completing the interviews and the workshop
gave a clear picture of their unstructured work and approach, how the low
requirements on the received orders caused problems for the group as well as the
lack of a standardized resource allocation method provides major delay factors.
Solution proposal then became a very easy process model in five steps with all the
information gathered in one place. Each step has its own side but a bulleted list that is
used for the record which gives the work a very lucid and clear status explanation.
Further research proposals for the development of their resource allocation, and to
start working in teams are given.
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Sammanfattning 
Detta examensarbete har utförts åt Teknikgruppen på industrifabriken Rörverk 2012 som 

tillhör Sandvik AB. Teknikgruppen är en enhet som tar hand om alla krav och förslag vad 

gäller utredningar, testkörningar och konstruktionsändringar. Huvudsyftet är att kartlägga 

och analysera den befintliga initieringsprocessen för att se var förbättringsmöjligheter finns 

och komma med förbättringsförslag med stöd av tidigare forskning och litteratur. En 

gedigen litteratursökning och fallstudie har genomförts för att ge en stadig grund att 

återkoppla till under arbetets gång. Genomförandet av intervjuerna och workshoppen gav 

en tydlig bild över deras ostrukturerade arbets- och tillvägagångssätt, hur de låga kraven på 

beställningarna som kom in skapade problem för gruppen samt hur avsaknaden av ett 

standardiserat resursallokeringssätt ger stora dröjsmålsfaktorer. 

Lösningsförslaget blev då en mycket enkel processmodell på fem steg med all information 

samlat på ett och samma ställe. Varje steg har sin egen sida men en punktlista som används 

för avstämning vilket ger arbetsprocessen en mycket överskådlig och tydlig 

statusförklaring. Vidare forskningsförslag om utveckling av deras resursallokering och att 

jobba i team lämnades även in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: initieringsprocess, processkartläggning, projektstart, intressenter, 

beslutsfattning  
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Förord 
Denna rapport är det sista som görs i min utbildning, högskoleingenjörsprogrammet i 

maskinteknik vid Uppsala Universitetet. Under 10 veckors tid har jag varit på Sandvik AB i 

Sandviken och jobbat med deras initieringsprocess som skall leda till en förstudie för vidare 

arbete med konstruktionsändringsarbetet. 

Rapporten hade inte varit möjlig utan det fantastiska teamet på Teknikgruppen på Rörverk 

2012. Jag skulle vilja säga tack till alla dem för deras samarbetsvilja och intresse i min 

uppgift som har resulterat i att arbetet med intervjuerna och kartläggningen av processen 

har gått mycket bra. Framför allt vill jag tacka min handledare på Sandvik Andreas Rosberg 

som har sett till att min integrering i företaget har blivit så smidig som möjlig.  

Jag skulle vilja tacka min handledare Claes Aldman för hans feedback och vägledning 

under projektets gång. Slutligen skulle jag vilja tacka Sandra Nygren för hennes ovärderliga 

assistans och vägledning vid skrivandet av denna rapport. 
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1 INLEDNING 

Detta examensarbete handlar om att kartlägga och analysera den omfattande processen som 

utförs av teknikgruppen innan ett konstruktionsändringsprojekt ska initieras eller avslås. 

Denna avdelning som ligger i fabriken Rörverk 2012 tillhör Sandvik Material Technology 

(SMT). Teknikgruppen ansvarar för alla jobbförslag, testkörningar och krav som innebär 

produktionsförbättringar ur kvalitet, produktivitet och säkerhetssyfte. 

1.1 BAKGRUNDSBESKRIVNING 
Kraven på dagens industrier har växt explosionsartat. Att kunna leverera precis i tid, 

anpassa och kontrollera produktionen, ha hög kvalitet med låg kassation samt kunna 

anpassa produkter till just kundens behov är enbart några av de saker som industrier idag 

jobbar med (Shah & Ward, 2007, pp. 782-793). För att produktionen ska kunna leva upp till 

dessa krav måste då ständiga produktionsändringar och förbättringar göras. 

Konstruktionsändringar har fått en ökad betydelse för dagens industrier då vi har gått från 

en säljdominerad marknad på 70- och 80-talet till en köpdominerad marknad idag. Kunden 

är den som ställer kraven och tillverkaren strävar efter att anpassa sig (Liljendal, et al., 

2009, p. 1). Det är inte bara kraven på konstruktionen av produkten som kan påverka att 

produktionsändringar måste göras. Hanteringskraven av produkten kan påverka ändringar 

om det finns någon form av kontamineringsrisk i produktionen, saker som produkten kan 

stöta i men den inte får (Rosberg, 2015).  

1.2 UPPDRAGSGIVAREN 
Rörverket tillhör avdelningen SMT som är världsledande inom utveckling och tillverkning 

av produkter i avancerat rostfritt stål och speciallegeringar samt produkter och system för 

industriell uppvärmning. Fabriken Rörverk 2012 är sista fasen i tillverkningen av rör för 

kylning av vattenånga i kärnkraftverk. Där valsas, glödgas, slipas, poleras, bockas och 

provtrycks rören för att slutligen paketeras och skickas till kunderna. Teknikgruppen 

ansvarar för alla konstruktionsändringar som sker i fabriken och hanterar de krav på 

ändringar som kommer från ledning, kunder, personal med flera.  

1.3 PROBLEMBESKRIVNING 
Rörverk 2012 på Sandvik AB producerar vattenkylningsrör för kärnkraftverk. De har 

kunder över hela världen och alla kunder har sina egna specifika krav vad gäller 

hanteringen av rören som skall tillverkas. Det kan därav behöva konstruktionsändringar om 

den nuvarande utrustningen inte möter de krav som har blivit satta av kunden. Ständiga 

förbättringar är en del av arbetet i fabriken och då och då händer det att 

konstruktionsändringskrav och -tips kommer in. Dessa kan vara ifrån flödeschefer, 

underhållspersonal, deras riskhanteringssystem (MIA), kunder eller ledning. Fabriken har 

idag stora problem vad gäller initieringsprocessen som skall leda till en förstudie. Idag finns 

det inga djupgående beskrivningar hur processen ska genomföras vid klassning av jobb, 

intressentklassning och -hantering, beslutsstegsprocessen eller vilka 

kundkravsspecifikationer en begäran om ändring ska innehålla. Problemet idag är att dessa 
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ändringar tar alldeles för lång tid vilket leder till att personal tröttnar och gör mindre 

konstruktionsändringar själv, ändringar hinner inte klart i tid innan kundens rör skall börja 

valsas, ritningar stämmer inte med verkligheten och reservdelar som ligger lagerlagda finns 

inte med in konstruktionen längre. 

1.4 SYFTE  
Syftet med examensarbetet är att kartlägga och visualisera den nuvarande 

initieringsprocessen, från inkommande av problem till initiering av förstudie. Jämföra den 

teoretiskt bestämda processen med hur den utförs i praktiken, för att se om de skiljer sig åt 

och i sådana fall hur de skiljer sig. Vilka problem som finns i den teoretiska delen och 

varför arbetssättet har ändrats. Slutligen skall deras arbetsprocess kopplas till teorier från 

moderna studier, forskning och studielitteratur inom processhantering för att ta fram 

förbättringsförslag till deras arbetssätt. 

1.4.1 Mål 
Målet med studien är att redovisa den kartlagda initieringsprocessen, från inkommande av 

problem till förstudie och kunna demonstrera hur/om teorin skiljer sig från den faktiska 

utförda arbetsprocessen. Kunna svara på varför dagens modell inte används samt ge en 

förslagsmodell på vilka förbättringar som kan göras i vidare forskning, stärkt av forskning 

och studielitteratur inom processhantering. 

1.5 AVGRÄNSNING 
Examensarbetet fokuserar på att kartlägga den nuvarande arbetsprocessen som den utförs 

av Teknikgruppen på Rörverk 2012. Fokus ligger hos de som jobbar direkt med processen 

och inga andra grupper som påverkar processen kommer att inblandas i kartläggningen.  

På grund av tidsbegränsningen för projektet överlämnas det huvudsakliga 

förbättringsarbetet till teknikgruppen att själva jobba vidare med. 

1.6 BENÄMNINGAR OCH BEGREPP 
För att rapporten ska kunna läsas utan större förkunskaper redogörs en del begrepp som 

dyker upp. Konstruktionsändringsarbeten utförs av en grupp personer som har fått, av 

Sandvik, benämningen teknikgruppen. De ansvarar för allt arbete kring framtagning av 

resurser, projektplanering, rapportering och beslutstaganden om alla jobb och 

förbättringsförslag som kommer in.   

Underhållsavdelningen består av tre enheter: elektriker, mekaniker och 

automationstekniker. För att få ett mer flyt i läsningen kommer dessa att benämnas som en 

gemensam enhet underhåll (UH), eller respektive el, mek och automation. 

EHS-avdelningen (Environrmental, Health & Safety) är en intern förkortning på 

avdelningen som hanterar frågor kring miljö, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.  

Rapporteringssystemet Tekla används för det mesta av Underhållspersonal och flödeschefer 

vid rapportering av problem. Det är ett internt program där personal inom behörig 

avdelning kan skapa, se och redigera jobb.  
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2 METODIK 

Examensarbetet har gått ut på att kartlägga och förstå arbetsprocessen som utförs av 

teknikgruppen vid konstruktionsändringsarbeten. För att få en fördjupad förståelse om 

processer har en litteraturstudie utförts med fokus på arbetsprocesser, beslutsfattningssteg 

och kartläggningstekniker. En fallstudie på Sandvik AB har utförts för att få en djupare 

förståelse för arbetsprocessen och lättare kunna se förbättringsmöjligheter. 

2.1 LITTERATURSTUDIE 
En litteratur studie har genomförts med fokus på arbetsprocesser och kartläggning av 

processer. Studien är inriktad på bland annat beslutstagarprocesser för att få en djupare 

förståelse för beslutsfattning med avseende på värdesättning av projekt och få en djupare 

förståelse om de faktorer som rör beslutstagandet. Information om Lean ur 

organisationssynpunkt samt avgränsningar i projekt har likaså undersökts. Litteraturstudie 

om processkartläggning och processmodeller har utförts för att kunna, på ett fördelaktigt 

sätt, redovisa teknikgruppens arbetsprocess. 

2.2 FALLSTUDIE 
Fallstudien är utförd hos teknikgruppen på Rörverk 2012. Fallstudiemetoden ansågs vara 

lämplig då den definieras som empirisk undersökning som undersöker kontextuella begrepp 

och verkliga sammanhang som händer på plats och där flera beviskällor används (Yin, 

2011, p. 18) 

2.2.1 Datainsamling 
För insamling av material gjordes intervjuer med samtliga personer som direkt jobbar med 

konstruktionsändringsprocessen, informationssökning på deras officiella hemsida samt 

genomgång av interna dokument. Genom att använda sig av triangulering (flera olika typer 

av data) kan man säkerställa att det material man har samlat in kommer fram till en mer 

korrekt slutsats. Detta ökar studiens trovärdighet (Ahrne & Svensson, 2011, pp. 72-79). 

Semi-strukturerade intervjuer gjordes med ett flertal öppnafrågor, ett par standardiserade 

frågor och minimalt antal riktade följdfrågor. Detta för att få en bredare bild med flera 

nyanser och dimensioner på en situation snarare än en enskild persons djupgående kunskap 

om just ett ämne (Ahrne & Svensson, 2011, p. 40) då informationen ska jämföras med alla 

som intervjuas. Samtliga personer som jobbar med processen intervjuades för att få den 

gemensamma uppfattningen om arbetsprocessen. Detta är också för att öka säkerheten om 

att inte få en enskildpersons personliga uppfattning på processen (Ahrne & Svensson, 2011, 

p. 44). Utifrån de enskilda intervjuerna skapades nyckelfrågor och teman till workshopen 

för att de i grupp ska kunna diskutera frågorna mer öppet med varandra. Genom att göra 

detta kan interaktionen mellan deltagarna utvecklas till en produktiv diskussion och 

samtidigt som de får svara på frågorna. Nackdelen med detta är att vissa personer lätt kan ta 

över en diskussion och därmed får diskussionen att bli en reflektion på deras åsikter 

(Saunders, et al., 2012, p. 148). För att undvika detta anpassades riktade och öppna frågor 

för studien (Ahrne & Svensson, 2011, p. 39) 
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Samtliga intervjuer har skett i konferensrummen på deras arbetsplats för att få en 

arbetsfokuserad miljöanpassning. För trovärdighetens skull och att underlätta referering och 

citering spelades samtligaintervjuer in.  

2.2.2 Dataanalys 
Efter utförd datainsamling grupperas och kategoriseras det empiriska materialet utifrån de 

teoretiska ramverken som har blivit satta. Genom att gruppera informationen kan man 

lättare se nyckelaktiviteter som dök upp bland de olika intervjuer och workshop som 

utfördes. 

Någon transkribering utfördes inte då anteckningar gjordes under intervjuerna för att notera 

nyckelbegrepp som dök upp och på så sätt underlätta kodningen av intervjumaterialet 

(Ahrne & Svensson, 2011, p. 84) 

2.3 METODDISKUSSION 
För att få en hög trovärdighet i arbetet som utfördes har en gedigen litteraturstudie 

genomförts för att kunna styrka alla observationer och förbättringsmöjligheter med teori. 

Valet av att utföra triangulering ger en djupare förståelse för arbetet samt en högre nivå av 

trovärdighet då, enligt forskare, en fallstudie inte är lämpade för fullfjädrade 

forskningsprojekt (Flyvbjerg, 2003, p. 186).  

Inför de individuella intervjuerna och workshoppen har vederbörande fått tillgång till de 

frågor som skulle komma att ställas. Detta för att involverade skulle få en längre betänketid 

på sig att bearbeta frågorna då mycket information ville fås fram under ett kort tid vid ett 

fåtal tillfällen. Samtliga intervjuade har även kunnat höra av sig i efterhand om information 

de eventuellt har försummat vid de satta tillfällena. 

Vid undersökning av Sandviks egna modeller och processer har en genomsökning av deras 

databaser gjorts för att gå igenom vilken information som finns tillgänglig. Med facit i 

hand, borde färdigställd information ha krävts då detta var ett mycket tidskrävande arbete. 
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3 TEORI 

I detta avsnitt kommer övergripande teori om de olika områdena att genomgås. Avsnittet 

börjar med att behandla det generella begreppet process för att sedan fokusera mer på 

processer som involverar beslutstagande och vad man bör tänka på. För att sedan få en 

djupare förståelse för vilka personer, persongrupper och organisationer som kan komma att 

påverka de beslut som måste fattas kommer modeller och struktureringsmetoder att nämnas 

grundligt. Avslutningsvis kommer teorin att fokusera på processkartläggning, varför det är 

viktigt, vilka modeller som finns samt hur det går till när man väljer en modell. Någon 

djupare förklaring kommer inte att ske på samtliga modeller. 

3.1 DEFINITION PROCESS 
När man pratar om ordet process använder man den oftast i samband med en organisations 

utveckling. Ordet process härstammar från det latinska ordet prōcessus vilket betyder 

framåtskrida eller fortskrida. En process definieras generellt som ett flöde av bestämda 

aktiviteter för att utföra något och som utförs repetitivt i sitt arbete (Parment, 2014). En 

process har alltid antingen en intern eller extern leverantör som ger starten till processen. I 

slutet av processen är det sedan en intern eller extern kund som tar emot det beställda 

objektet (Ohlsson & Ohlsson, 2014, p. 4). 

Motsatsen till en process är ett projekt där dessa bestämda aktiviteter utförs en gång. 

Definitionen av dagens arbetsformer har börjat övergå från att kallas process till projekt 

genom att definiera varje processcykel som ett eget litet projekt. Detta är för att känslan av 

att vara med i ett projekt och jobba mot ett mål och sedan uppnå det målet höjer 

motivationen till det egna arbetet och ger en högre arbetsstolthet (Svensson, 2012). Även de 

minsta processer i ens dagliga arbete skulle kunna klassas som små projekt som måste 

genomföras. I figur 3.1 nedan visas en mycket enkel process över hur det kan se ut i ett 

handelsbolag. 

 

Figur 3.1: flödesschema över en arbetsprocess i ett handelsbolag (Parment, 2014). 

3.1.1 Processtyper 
Processer kan klassificeras på många olika sätt beroende på vad den ska mätas ur för 

synvinkel som exempelvis förstoringsnivå, betydelse eller karaktär. Det vanligaste sättet är 

att klassa dem som huvud-, stöd- och ledningsprocesser (Ljungberg & Larsson, 2012, pp. 

57-59). 

Huvudprocessen kan förklaras på många olika sätt beroende på hur företaget/organisationen 

ser ut och vad de jobbar med. Det finns en rad olika angreppssätt att förklara en 

huvudprocess i ett företag men för att få en mer heltäckande definition av kan 

huvudprocessen förklaras som ”processer som realiserar verksamhetsidén” – Lundberg & 

Larsson (2012, p. 78). Enligt denna definition är det alltså de processer som utgör 

verksamhetens kärna ur kundsynpunkt. Processen kan dock komma att ändras beroende på 

företagets affärsidé och situation. 
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En stödprocess är precis som det låter, en process för att se till att huvudprocessen fungerar 

som den ska. Den har egentligen inget egenvärde då inte är direkt värde skapande men för 

huvud processen är den vital. En stödprocess är till exempel fakturera kunder, underhålla 

maskiner, planera produktionen osv. men ibland kan det vara svår att definiera om en 

process är en stödprocess eller huvudprocess. Man bör då ställa sig frågan om processen 

bidrar till att beskriva syftet med verksamheten. Gör den inte det är det med största säkerhet 

en stödprocess (Ljungberg & Larsson, 2012, pp. 200-203) 

3.2 LEAN - ORGANISATION 
Lean är en filosofi om hur man på bästa sätt hanterar sina resurser inom företaget genom att 

identifiera och eliminera de faktorer som inte skapar något värde för slutkunden i 

processen. Många tror att Lean enbart handlar om att eliminera slöseri i huvudprocessen 

men glömmer oftast bort stöd- och ledningsprocesserna. Genom att optimera resurser och 

eliminera slöseri även i dessa processer kommer företaget att bli mer kostnadseffektivt 

(Holmdahl, 2010, pp. 173-194). 

Holmdahl (2010) tar upp en mängd faktorer som har stor inverkan på hur dessa påverkar en 

persons arbetsresultat. Han nämner hur viktigt det är att veta vem man ska rådfråga, vem 

som ska ta de viktiga besluten och vem man kan vända sig till för att få mer kunskap. 

Genom att göra detta och skapa ett standardiserat arbetssätt med tydliga instruktioner 

kommer produktiviteten att öka och kvaliteten på arbetsresultatet att förbättras.  

Då man jobbar i små arbetsgrupper och jobbar mycket närmare varandra kommer 

gruppchefen lättare se vad hens kollegor har för styrkor och svagheter. Detta är vitalt då 

man ibland måste jobba i team för att kunna lösa en uppgift. Ett team kan definieras som en 

grupp, sammansatt för att lösa problem som individerna inte tillräckligt effektivt kan uppnå 

själva. Där av är vetskapen om den individuella personens styrkor och svagheter essentiell 

då man ska sätta ihop ett team (Holmdahl, 2010, pp. 173-194). När man väl har sitt team, 

grupp eller individer är det lätt att arbetsuppgifter fort delegeras och känslan att de 

ansvariga lämnas till sitt öde framträder. För att undvika detta och ha visuella milstolpar 

bör arbetet rapporteras veckovis. Genom att göra detta har man alltid full kontroll på 

arbetet, det ger gruppen en chans att stanna upp och analysera om det viktigaste arbetet har 

genomförts samtidigt som man får en veckovis dokumentation (Holmdahl, 2010, pp. 173-

194). 

3.3 BESLUTSFATTNINGAR 
Beslut är något som måste göras dagligen i en verksamhet. Beroende på personligheten och 

hur osäkerheten uppfattas så kommer angripandet av beslutssituationen att se annorlunda 

ut. Avgöranden som medför stora konsekvenser och/eller är nya och okända beslutsproblem 

kräver mycket eftertanke innan beslut fattas. Genom att söka för- och nackdelar för olika 

handlingsalternativ kan man systematiskt jobba sig genom ett beslutsproblem. Vid vägning 

mellan de olika alternativen bör man enbart se välja handlingar som leder till det mest 

önskvärda utfallet (Edlund, et al., 2010, pp. 51-70). 

Ett sätt för att resonera sig fram till ett handlingsbeslut kan vara att använda sig av en 

beslutsanalys. Tanken är att använda sig av befintlig och aktuell information och använda 
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sig av den på bästa sätt. För att ta sig an ett problem systematiskt kan man dela upp det hela 

i 5 steg (Edlund, et al., 2010, pp. 53-55): 

1. Strukturera problemet, ta fram handlingsalternativ och resulterande konsekvenser – 

alla handlingsalternativ ska tydligt definieras. 

2. Värdera utfallens konsekvenser – det ekonomiska utfallet för varje möjlig följd av 

händelser redovisas i kronor.  

3. Bestäm sannolikheten för osäkra utfall – hur stor är risken att olika utfall inträffar, 

använd tidigare data och gör om verbala sannolikheter till numeriska sannolikheter. 

4. Utvärdera handlingsalternativ – sätt upp kriterium som handlingsalternativen ska 

resultera i. 

5. Känslighetsanalys – om sannolikheten för ett problem ökar, kommer då beslutet att 

vara den samma? 

För att sedan utföra dessa steg finns flera metoder och modeller så som beslutsmatriser, 

skattningsmetoder, beslutsträd, SCQ, SWOT och så vidare, alla vars funktion är utformade 

för att behandla olika handlingsbeslut och hjälpa till att strukturera beslutsprocessen. Det 

beror helt på hur situationen ser ut och vilka handlingsalternativ som finns då man ska välja 

metoder och modeller att jobba efter.  

3.4 MÅL OCH AVGRÄNSNINGAR I PROJEKT 
Ett väldefinierat mål är en bra utgångspunkt vid drivandet av ett projekt då det åskådliggör 

projektets behov av resurser, tidsåtgång och innehåll. Att definiera ett mål väl är oftast 

tidskrävande men mycket behövligt då det fungerar som en vägledning vid beslutstaganden 

och ett stöd vid planeringen av projektet. Planeringen av målet bör ske parallellt med 

budgetering, tidsplanering och resursplanering eftersom de är starkt beroende av varandra. 

Genom ett väldefinierat mål har man ett stöd vid formulering av avgränsningar då andra 

funktioner lätt kan komma att inblandas i projektet under resans gång (Wisén & Lindblom, 

2002, pp. 73-78). 

3.5 INTRESSENTER FÖR KONSTRUKTIONSÄNDRINGSPROJEKT  
Vid start av ett nytt projekt kommer personer, grupper av personer och organisationer ha en 

viss intressenivå i projektet beroende på hur de kan påverka eller kommer att påverkas av 

projektet. Det är viktigt att definiera intressenterna då de kan vilja påverka projektet under 

projektets gång. Intressenter kan även vara sådana som inte direkt vill vara med att påverka 

men ändå vill vara informerade om projektets framfart. För att lättare hålla koll på 

intressenterna kan man dela in dem i kategorierna kärn-, primär och sekundärintressenter. 

(Hallin & Karrbom Gustavsson, 2013, pp. 31-34) 

De som kommer att vara direkt engagerade i projektet genom att bland annat fatta beslut 

om projektets framfart är kärnintressenterna. De som kan komma att påverkas under 

projektets genomföranden och resultat är primärintressenter. Slutligen kommer 

sekundärintressenterna. Detta är dem som har mycket lite intresse i projektet och kommer 

med högsta sannolikhet inte att vilja påverka projektet (Hallin & Karrbom Gustavsson, 

2013, pp. 31-34). 
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3.6 PROCESSMODELLERING  
Idag finns det många färdiga modeller man kan använda sig av då man ska kartlägga en 

process. En process beror enligt Aguilar-Savén (2004) på två dimensioner, modellens 

förändringstollerans samt modellens syfte. För att kunna fatta rätt beslut om vilken modell 

som ska användas har Aguilar-Savén (2004) tagit fram en graf för hur man lätt kan välja 

rätt modell till den process man jobbar med. Beroende på vilken ruta man hamnar i kan 

man sedan tydligt se, i figur 3.2 nedan, vilka processmodelleringstekniker som passar just 

den processen. 

 

Figur 3.2: Ramverk för att välja processmodelleringsteknik (Aguilar-Savén, 2004) 

Vidare information om egenskaper och skillnader mellan de olika metoderna kommer inte 

att nämnas i denna rapport. Modellen som valdes för kartläggningen av processen för 

konstruktionsändringavdelningen var flödesschema. Denna grafiska modell valdes ur syftet 

att ge användarna en snabb och enkel överblick över processen då den hamnar under 

kategorin Beskrivande för processutveckling och design.  

3.7 KARTLÄGGA PROCESSER 
Genom att beskriva processerna i det dagliga arbetet med hjälp av en processkarta får man 

en tydlig och strukturerad bild över processens syfte, uppbyggnad och utseende. Man ser på 

ett enkelt sätt hur organisationens olika delar relaterar till varandra och hur det dagliga 

arbetet hänger ihop. Vid kartläggning av processen kommer fokus att flyttas på själva 

funktionerna i processen till processen prestanda, och det är då man kan börja utveckla 

processen (Ljungberg & Larsson, 2012, pp. 187-188). 

Vid utformning av en process bör man tänka på de fem nyckelord som utgör processens 

grundläggande karaktäristik, objekt in, aktivitet, resurs, information och objekt ut. Stegen i 

processen ska då namnges ur processynpunkt snarare än funktion och klassas under några 
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av dessa kategorier. För att underlätta strukturering vid kartläggning kopplas dessa 

nyckelord till de symboler man använder vid kartläggningen (Ljungberg & Larsson, 2012, 

pp. 203-208).  

Vid kartläggning begränsas mängden information för att göra den mer överskådlig och 

tydlig. För att detta inte ska hämma användbarheten och djupare analyser bör man skapa ett 

antal processbeskrivningar som förklarar de olika aktiviteterna djupare (Ljungberg & 

Larsson, 2012, pp. 203-206).  
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4 KARTLÄGGNING AV ARBETSPROCESSEN 

4.1 INTRESSENTER 
Teknikgruppen kan ha många olika intressenter för sina arbeten eftersom att jobben de 

utför är mycket varierande i omfattning och komplexitet. Oftast görs enklare 

konstruktionsändringar så som flytt, av ventiler, eller uppsättning av skyddsplåt då enbart 

ett fåtal intressenter behöver vara informerade, men det händer ibland att större 

konstruktionsändringar som omfattar ändringar i både kemikaliehantering och arbetsrutiner 

utförs. Vid dessa tillfällen är intressenthanteringen betydligt mer omfattande. 

För det mesta sker små konstruktionsjobb där de frekventa kärnintressenterna är PU-chefen 

(Production Unit chefen) som ansvarar för enhetens maskiner i där arbetet utförs, 

flödeschefen som har hand om personal och flödet av material. Hen är oftast beställaren av 

de mindre omfattande konstruktionsjobben som kommer in. Det sker även ett kontinuerligt 

arbete med jobb från MIA (Metall- och stålindustrins Informationssystem om 

Arbetsskador) där tillbud och olycksfall ska rapporteras av anställda. De vanligaste primär- 

och sekundärintressenterna är då operatörer som jobbar i maskinerna, skyddsombud som 

fungerar som språkrör för observerade tillbud i produktionen samt underhåll som sköter om 

maskinen. 

Vid mer omfattande konstruktionsändringar, exempelvis projekt som innebär en hög 

investeringskostnad eller ändringar i kemikaliehantering och arbetsrutiner, kommer även 

följande enheter att klassas som kärnintressenter: SMTs centrala EHS avdelning, de har 

hand om allt vad gäller brandskydd, arbetsmiljö, miljöskydd och teknik. Ledningsgruppen 

och Finance invest kommer att ge godkännande/avslag på fortsatt jobb med projektet. 

Slutkunden måste informeras att hanteringen av rören nu kan skilja sig mot för tidigare och 

konstruktörer kan behöva göra uppdateringar i de ritningar som tillhör maskinen. 

Idag finns ingen bestämd aktivitet i processen för att bestämma vilka intressenter som 

kommer att involveras i projektet utan det görs flytande allt eftersom. Enligt tidigare 

forskning är det viktigt att bestämma intressenterna redan från början då dessa kan komma 

att vilja påverka/medverka projektet. Primär- och sekundärintressenter försummas oftast 

och blir inte informerade om projektet mer än att de får reda på resultatet.  

4.2 PROCESSENS AVGRÄNSNINGAR 
Gruppen hade svårt att definiera processens avgränsningar då informationen i 

beställningarna är i regel mycket otydligt beskrivna. Inkommande jobb kan komma från 

alla möjliga enheter vilket gör det svårt att bestämma beställare. Vid framtagning av 

lösningsförslag måste teorier ibland prövas genom testkörning och prototypskapande för att 

se om dessa är faktiska lösningar på problem, det har då hänt ibland att den testkörda 

prototypen blir den fastställda lösningen och projektet avslutas där och då.  

4.2.1 Start 
Det som är startskottet för processen är att gruppen får in ett problem, krav eller förslag. 

Dessa kan komma från interna grupper så som flödeschefer, EHS-avdelningen, 

produktionschefer eller ledningen, men även externa grupper så som slutkunder. De 
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aktiviteter som teknikgruppen behandlar kan vara exempelvis en utredning, 

konstruktionsändring eller testkörningar.  

4.2.2 Slut 
Resultatet av initieringsprocessen ska nu ge underlag till fortsatt forskning för en förstudie. 

Ett signerat protokoll där information om handlingsalternativ, beslut om förstudien skall 

göras internt eller lejas ut, av slag eller fortskridande, avgränsningar och all data. Detta ska 

nu fungera som ett underlag vid fortsatt arbete med förstudien. 

4.3 PROCESSENS FASER OCH AKTIVITETER 
Processen i dagsläget kan delas in i tre olika faser, delegering-, definiering- och 

konceptgenereringsfasen. Varje har oftast flera steg och beslutspunkter som nämns nedan. 

4.3.1 Delegeringsfasen 
Ett problem tas emot 

Startskottet för processen är att ett problem framstår. Detta kan komma från en rad olika 

funktionsenheter, både internt och externt (se bilaga D för lista på beställande enheter). Det 

kan vara i form av muntlig kontakt, en beställning genom Tekla, en rapport, eller mail. 

Informationen är rätt fattig i dessa beställningar och oftast måste en ytterligare information 

hämtas från beställaren om vad det egentliga problemet är, funktionen man vill åt med 

lösningen med mera. 

Delegering av problem 

Då ett problem har tagits emot sker en delegering av arbetet till någon i arbetsgruppen. Om 

det är gruppchefen som får jobbet sker det en bedömning av jobbet för att se vem i gruppen 

som är mest lämpad och har tid att ta sig an problemet. Det händer även ibland att personer 

inom arbetsgruppen får jobben direkt och då blir de automatiskt ansvariga för att driva 

problemet framåt.  

Vid workshoppen tar dock Andreas upp problemet med att jobb som delegeras ut kan 

glömmas bort och vid senare efterfrågan, kan vara upp till 6 månader senare, har det 

projektet helt avstannat. I studien om LEAN inom organisationen beskriver Holmdal (2010) 

vikten av att ha någon att rådfråga, någon som kan fatta det jobbiga besluten samt en 

kontinuerlig avstämning med personen för att se hur arbetet fortskrider. 

4.3.2 Definitionsfasen 
Projektdirektiv 

Efter ett arbete har tagits emot skapas ibland ett projektdirektiv för uppgiften beroende på 

dess storlek. Ett projektdirektiv är en del i Affärsplansdokumentet som finns på Sandviks 

intranätssidor som används för att ange projektets mål, syfte, omfattning, begränsningar och 

förutsättningar. Dokumentet är dock ganska svårt att hitta då man måste klicka sig fram 

genom deras projektmodell som finns och i en liten tabell kan man trycka på SE, för att få 

affärsplanen på svenska för att sedan gå in och använda sig av den del som heter 

projektdirektiv. En mer grafisk beskrivning görs i figur 4.1. 
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Figur 4.1: länk till dokumentet affärsplan (Svensson, 2014) 

De anställda säger att om ett projekt verkar invecklat och rätt stort brukar ett direktiv 

skrivas för att lättare skaffa sig en utgångspunkt att jobba med. Detta görs dock mycket 

sällan då de tycker att direktivet inte passar in på de flesta jobben för att de är så pass små 

och kan köras igång direkt. Samtidigt säger dem att projekt har en tendens att bli mycket 

stora då mer och mer saker omfattas av projektet. Tidigare forskning påpekar dock att det är 

mycket viktigt, oavsett projektstorlek, att sätta upp tydliga mål vid uppstarten eftersom 

dessa kommer att fungera som stöd och vägledningar vid avgränsning och planering av 

projektet. 

Problembeskrivning 

Om steget som involverar skapa ett projektdirektiv har hoppats över startar arbetet med att 

göra en egen problembeskrivning. Vad som nämns i dessa beskrivningar varierar mycket 

beroende på vem som skriver dem, ”man brukar köra lite på känsla” säger Larsson A. i sin 

individuella intervju. De gemensamma punkterna som definieras är, maskin, del av maskin, 

faktiska problem, förväntningar, krav och vad det är värt att lösa. 

Klassning 

För att lättare kunna planera projektets aktiviteter sker en klassning av projektet för att se 

vilket typ av projekt det är, utredning/undersökning, testkörning eller konstruktionsändring. 

Ibland händer det att ett projekt infaller under flera kategorier. 

Informationssökning 

Vid informationssökning samlar man in all nödvändig data kring det befintliga problemet 

Det finns inga rutiner eller bestämda kommunikationsvägar så strukturen kring 

informationssökningen sker idag utifrån egen rutin och med de kontaktpersoner de själva 

känner till som jobbar inom det berörda området. Resurser som exempelvis konstruktörer 

då man vill ha någonting uppritat eller metallurger för att diskutera ersättningsmaterial 

finns inte bestämt idag utan allt detta sker utifrån eget initiativ. Holmdal (2010) nämner i 

sin bok Lean Product Development på svenska vikten av att ha ett standardiserat arbetssätt 
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med tydliga instruktioner för att lättare veta hur man ska handla i olika situationer. Vidare 

rekommenderar han att jobba i mindre team för att kunna komplettera varandras svagheter 

och avancera mer effektivt i sin uppgift. 

4.3.3 Konceptgenereringsfasen 
Bestämmande av lösningsförslag 

När tillräcklig information har samlats in skapas ett eller flera lösningsförslag som sedan 

redovisas för beställaren för att de ska se vilka lösningsförslag som finns till deras problem. 

Avstämning med beställare görs inte alltid ifall ansvarig anser att lösningen är tillräckligt 

bra. De mest relevanta lösningarna väljs och den information som finns tillgänglig 

sammanställs antingen i en formell feasibilityrapport eller så redovisas enbart de befintliga 

dokumenten som har använts. Redovisningen ska bland annat innehålla eventuellt enkla 

skisser eller bilder, beslutsunderlag och alternativa lösningar med noterade för och 

nackdelar, se bilaga C för fullständig lista.  

Lösningsförslaget presenteras inför gruppchef och ledning, projektet kan sedan gå tre 

vägar. Om förslaget blir godkänt genomgår förslaget en förstudie, får lösningsförslaget ett 

nej väljs antingen ett nytt accepterat alternativ av beställaren eller så läggs projektet ned.  
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5 PROCESSMODELLEN 

Processmodellen är skapad utifrån de intervjuer och workshop som utförts med de anställda 

i teknikgruppen. Valet av att göra ett flödesschema grundade sig i önskemålet hos 

uppdragsgivaren att få en överskådlig blick över gruppens arbetsprocess, vilket stämmer 

överens med egenskaperna för ett flödesschema. Vid kartläggning av processen har 

kategorierna i figur 5.1 valts för att tydliggöra vad det är som behandlas i varje steg. En 

anpassning av Ljungberg & Larssons (2012) rekommenderade kategorier har gjorts för att 

anpassa modellen efter teknikgruppens generella aktiviteter. 

 

Figur 5.1: Figurförklaring för symbolerna i processmodellen 

Symbolen objekt har de steg som involverar skapande av dokument eller det objekt som 

skapats som ett resultat av tidigare aktiviteter. Aktivitet får de steg som involverar en 

arbetsprocess så som beslutsfattning eller undersökning. Symbolen resurs visar vad som 

klassas som resurser till processen där information och tjänster kan hämtas ifrån. 

Beslutspunkt används då processen står inför ett vägvalsalternativ då ett projekt kan gå tre 

möjliga vägar: fortskrida, gå tillbaka eller lägga ned. Slutligen används processlut för att 

tydligt markera var processen avslutas. I figur 5.2 visas flödesschemat över det generella 

arbetssättet för tillvägagångssättet vid start av ett projekt. En fullständig 

aktivitetsbeskrivning har även gjorts och kan ses i bilaga E.  
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Figur 5.2: Flödesschema över teknikgruppens initieringsprocess 

5.1 ANALYS OCH FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG AV PROCESSEN 
Processen är idag mycket rörig och ingen standardisering av arbetssätt finns. Detta framstår 

tydligt i intervjuerna för kartläggning av processen då arbetssättet varierar kraftigt. Ett 

förbättringsförslag har skapats på hur modellen kan se ut med hänsyn till teorin samt de 

önskemål satta av Teknikgruppen. Ljungberg & Larsson (2012) berättar om vikten av 

kartläggning för att få en strukturerad bild över processens syfte, uppbyggnad och utseende. 

Med hänsyn till detta har ett förbättrat flödesschema skapats, det består av få steg för en 

enkel överblick vilket önskas av gruppen (Rosberg, et al., 2015).  

Resultatet är ett flödesschema som fungerar som en avstämning mot sig själv under hela 

tiden man jobbar. Beroende på hur stort ett projekt är kan man antingen skriva ut processen 

för att anteckna direkt i det eller notera allting i det arbetsdokument som finns länkade i 

processen. Fokus ligger i att samla all information på ett och samma ställe för att eliminera 

söktid i system efter officiella blanketter och processteg. De punkter som behövs vid start 

av arbetet, taget från intervjuerna och workshopen, har nu samlats under varje processteg i 

den nya modellen. En nulägesanalys för projektet är, tack vare detta, nu mycket lätt att 

genomföra, se bilaga G för det fullständiga förbättringsförslaget. 

5.2 ANALYS AV ARBETSSTRUKTUREN 
Lite tid har lagts ned för att eliminera slöseri i denna stödprocess vilket är typiskt att 

glömma bort då stödprocesser kommer i andra hand och lätt glöms bort vid försök att 
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effektivisera verksamheten (Ljungberg & Larsson, 2012). För att förbättra arbetet i gruppen 

kan team skapas för arbete med större projekt. Det underlättar om man jobbar med rätt 

person då man kompletterar varandra, har någon rådfråga och kan få ett bredare kontaktnät 

och lättare veta vem man ska kontakta. Eftersom de jobbar i en liten grupp nära varandra 

kommer bli lätt för Andreas att para ihop dem i effektiva team. 

Beslut som fattas i processen sker idag spontant och ur egen erfarenhet, det finns inga 

riktlinjer eller bestämda beslutssteg mer än att projekt, beroende på investeringskostnad, 

måste avstämmas med ledning eller högre funktion. Vid redovisning av beslut nämns 

ekonomiska för och nackdelar samt personsäkerhet inblandas. Någon specifik eller 

anpassad modell användes dock inte vilket rekommenderas av den teori som har hittats. 

Kraven på problemformuleringarna från beställaren är idag obefintliga och det finns ingen 

specificerad väg informationen ska komma ifrån. Då jobb kan komma från alla håll är 

kommunikationsvägar och planering mycket svårt att bestämma. I figur 6 nedan ser vi hur 

informationsöverlämningen och beställande enheter förhåller sig idag. För att lättare 

kontrollera att rätt mängd information ges av beställaren bör alla inkommande jobb 

hanteras av en person, med fördel gruppchefen. Fördelningen av arbetet mellan sina 

kollegor blir då mycket lättare att utföra. Se förslag på hur informationsflödet bör i bilaga 

H.  

Flödeschefer

EHS

Ledning

MIA

UH (El, mek, 
automation)

Tekla

Produktionschef

Upptäcker själva

Teknikgruppen

Andreas 
Rosberg

Claes Johan 
Brask

Anders 
Larsson

Tony 
Andersson

Magnus 
Eriksson

Figur 5.3: kommunikationsflödet i dagsläget 
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6 DISKUSSION 

Vid formuleringen av intervjufrågorna har jag valt att gå efter bland annat vad Ljungberg & 

Larsson (2012) föreslår i sitt kapitel om kartläggning av processer där de nämner de fem 

huvudkategorier som bör finnas med i vid processkartläggning. Genom att fokusera på 

dessa var det ganska lätt att skapa frågor kring de olika kategorierna och på så sätt täcka 

alla steg som involverades vid initieringen av ett projekt, dock var stegen desto svårare att 

positionera i ett flöde. Arbetsgången och angreppssättet var mycket varierat i gruppen 

vilket försvårade skapandet av flödesschemat då många tog genvägar, hoppade steg och 

rent av försummade vissa aktiviteter i processen. Den kartlagda processmodellen anser jag 

vara mycket oordnad vilket tydligt reflekterar det generella arbetssättet som används av 

teknikgruppen idag.  

Då teknikgruppen behandlar alltifrån stora förbättringsprojekt till små utredningar påstår de 

att ett generellt arbetssätt inte går att specificera. Jag anser emellertid att de har fel då det 

under mina intervjuer har uppmärksammats att personer använder sig av likartade 

arbetsrutiner och angreppssätt. Ingenjörerna som har jobbat längre med processen är 

generellt bättre på att förklara arbetsgången och se de generella aktiviteter som involveras 

oberoende av problemets storlek. Genom detta kan jag då vara säker på att mitt arbetssätt 

och avstämningsmetod är ett fördelaktigt sätt att jobba på då teori och önskemål knyts ihop 

till an verksamhetsanpassad arbetsmodell. 

6.1 PROCESSEN IDAG 
I dagsläget menar gruppen att det inte går att följa modellen då den börjar i fel ände eller 

för tidigt och den skiljer sig från det arbetssätt som de använder. Vissa glömmer att täcka 

viktiga punkter vid problemformuleringen vilket gör att projektet kan verka mycket mindre 

och eller större än vad det egentligen är. Det händer att ingenjörerna tar fram lösningar och 

prototyper direkt istället för att stanna upp och fundera vad det är man bör ha och vad 

lösningen ska innehålla. Gruppen är överens om att man bör angripa problem som kommer 

in utifrån hur omfattande problemen verkar rent intuitivt. Att själv sätta nivån, utifrån 

känsla, på mängden information som krävs för att starta ett projekt kring ett problem anser 

jag vara fel. Är inte problemet väl formulerat gör man lätt missvisande antaganden om vad 

som är den förväntade lösningen. Resultatet blir då ett projekt på väg i fel riktning och detta 

blir både tidskrävande och dyrt. Den tid man försöker spara in genom att snabbt dra igång 

ett projekt anser jag inte vara värt misstagen som lätt kan göras på grund av bristfällig 

information. 

6.2 FÖRBÄTTRINGAR  
Vid framtagandet av förbättringsförslagen har jag utgått ifrån de punkter som 

sammanfattats under workshoppen på hur en önskad modell ska se ut och vad den ska 

innehålla. Ingenjörerna nämner under intervjuerna och workshoppen en rad 

förbättringsförslag som en ny processmodell bör täcka och dessa punkter har jag främst 

fokuserat på vid skapandet av den nya modellen. Processmodellen ska framförallt vara 

överskådlig och all information finnas samlat på ett ställe antingen uppskrivet eller i länkar. 

Se bilaga H för förslag av modell.  
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7 SLUTSATS 

Organisationen har i dagsläget ett stort fokus på förbättringsarbeten rörande 

huvudprocessen i ett försök om att förbättra verksamheten, och tyvärr har förbättringen av 

stödprocesser hamnat i skymundan. Detta syns tydligt i teknikgruppens arbetssätt då de inte 

har någon anpassad processmodell, standardiserat arbetssätt för resursallokering, 

intressenthantering eller några krav på vilken information som måste finnas med i en 

beställning.  

Just nu jobbar gruppen på bra med veckovis rapportering i samråd med gruppchefen varje 

onsdag för uppföljning av alla projekt. För att gruppen ska få bort de små 

irritationsmomenten som dagligen dyker upp måste tydligare ramar och krav sättas på deras 

egna arbetssätt men framför allt på beställarnas specificering av ett problem. Detta tror jag 

kommer att lösa majoriteten av de problem som idag uppstår vid precisering av mål, krav 

och förväntningar ifrån båda parterna. Andan om en förbättring har börjat i samband med 

utförandet av detta examensarbete genom kartläggning och visualisering av dagens 

arbetssätt. Detta arbete kommer ligga till grund för vidare utveckling och förbättring av 

teknikgruppens arbetssätt då första steget för att kunna förbättra en process är att kartlägga 

den. 

Om man nu börjar använda sig av det arbetssätt jag har föreslagit, modellen och ibland 

jobba i team, kommer effektiviteten hos gruppen bli mycket högre. Tack vare att, i stort 

sett, ha en checklista att jobba efter, får den ansvarige många små milstolpar att bocka av 

och förhålla sig till under projektets gång. Genom den framtagna metoden kan man 

eliminera vanliga missförstånd vad gäller funktionen med projektet då de viktigaste 

punkterna som krävs för att starta projektet bestäms i det första stadiet av processen. 

7.1 FRAMTIDA FORSKNING 
Då störst fokus har legat på att kartlägga den befintliga modellen, kan fokus läggas på att 

utveckla framtagen modell som jag har skapat som ett exempel på förbättring. Vidare bör 

resursgrupper definieras med dokumenterade kontaktpersoner för de olika resurserna för att 

lätt kunna veta vilka man kan vända sig till för informationsutbyte. Ett kontinuerligt 

förbättringsarbete med maskinerna skulle kunna initieras där gruppen själva väljer en 

maskin, tar en vecka och, som ett team, fokusera på hur just den maskinen skulle kunna 

förbättras. 
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Bilaga A 
Intervjufrågor med samlade svar 

Individuellt (processen – initiering av projekt) 

Intervju med: Anders Larsson, 2015-05-07, Tony Andersson, 2015-05-08, Claes Johan 

Brask, 2015-05-08 och Andreas Rosberg, 2015-05-06. 

1. Hur länge har du arbetat på avdelningen? 

o Varierar mellan 2-20 år 

2. Vad är din befattning? 

o Gruppchef eller produktionsteknikingenjör 

3. Hur startar processen? Hur kommer förslag in?  

o Problem, krav från produktion, externa krav, kundinitierade krav 

o Muntlig kontakt med flödeschefer och produktionschef 

o De själva identifierar ett problem 

o i underhållssystemet Tekla från Underhåll 

o Ledningsgrupp – krav om effektivisering eller mindre kassationer. 

o EHS avdelningen – säkerhetsjobb, öka säkerheten då man jobbar i maskin 

o Kundkrav – får en specifikation som de inte kan uppfylla, eller undersökning 

4. Vad är resultatet av processen? (dokument, ritningar, beslut)  

o Feasabilityrapport – finns en mall Lämnas till beställare 

o Enkla Skisser 

o Beslutsunderlag 

o Alternativa lösningar 

o Bilder 

o Grov kostnadsanalys 

o Förslag till ytterligare parametrar som bör ses över – vilket bör vara i ett 

annat projekt, eller förslag till att undersöka detta under det aktuella 

projektet 

5. Vilka intressenter finns det för de arbeten som ni gör?  

o Teknik-chefer (T-chefer) 

o Flödeschefer 

o Operatörer  

o SMT centrala EHS – Brandskydd, arbetsmiljö, miljöskydd och teknik 

o Skyddsombud 

o Ledningsgrupp 

o Slutkunder  

o Finance (invest) – ekonomiavdelningen som sköter investering och budgetar 

o Konstruktörer 

o Underhåll – el, mek., automation 

6. Vilka är de viktigaste aktiviteterna ni utför? 

o Skapa Projektdirektiv – finns en mall 

i. Problemformulering 

ii. Vad är problemet värt att lösa? Vad är det värt i pengar om vi löser 

detta?   
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iii. Förväntningar 

iv. Krav 

v. Vad är det egentligen de vill ha 

vi. Ta fram funktionen – definiera 

vii. Hitta grundproblemet 

o Bestämma beställare och slutkund 

i. Någon som vet vad problemet är 

o Sätter upp projektaktiviteter 

i. Vilka behöver vara med 

ii. En uppdragsbeskrivning av projektet 

o Hur stort är problemet 

o Hur mycket vill man lägga ned för att lösa problemet 

o Hitta en lösning som alla är överens om 

o Lagar och regler måste följas 

o Ta fram lösningsalternativ 

o Avstämningar  

o Uppföljning 

o Bestämma intressenter 

o Besluta hur man ska gå vidare 

o Resursplanering 

i. Vilka kommer man behöva ta hjälp av 

ii. El mek auto 

iii. Bestämma sig för ett arbetssätt 

o Bestämma informationskanaler 

o (vill ha ett std arbetssätt för att Allokera resurser)  

o Utredning (möjlighetsanalys) 

i. Datainsamling 

1. Ta fram befintligt material 

ii. Testkörning 

o Grov kostnadsanalys 

o Lämna förslag till? Sen gå vidare… 

 

7. Vad behöver du för att genomföra dessa aktiviteter? 

En beställare 

Ett bollplank 

Slutkund 

Konstruktörer som skapa ritningar 

Prototypframtagning 
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Bilaga B 
Workshop 

Genomfördes 2015-05-13. Involverade: Andreas Rosberg, Claes Johan Brask, Christer 

Hedlund, Magnus Eriksson, Tony Andersson och Anders Larsson. 

1. Hur skulle ni vilja att processmodellen användes? 

o Det är svårt att använda sig av enbart en modell eftersom arbetet de utför är 

så pass varierat 

o Hade varit bra att haft det lite mer som en checklista 

o Ett ställe där allting finns för att lättare se vad man ska ha med 

2. Hur borde modellen se ut för att passa det användningsområdet? 

o Överskådligt och mycket lätt att följa 

o Kanske en punktlista och ett flödesschema 

o Länkar ska finnas till olika dokument  

o Eller kanske dokument ska vara sammanställda så man kan skriva ut 

modellen och använda sig av den för att notera 

3. Vad är resultatet av processen?  

o En feasability rapport 

o Lösningsförslag med konsekvansbeskrivningar,  

o Vilka resurser kommer att krävas vid en förstudie 

o Tidsåtgång 

o Vad kommer projektet att kosta 

4. Vilka kunder har ni i ert arbete? 

o Antingen de själva om de upptäcker ett problem 

o Flödeschefer 

o EHS 

o Ledning 

o MIA 

o Underhåll 

o Produktionschef 

5. Vilka resurser använder ni er av vid ert arbete? 

o Konstruktörer 

o Databaser, interna och på nätet 

o De resursgrupper som finns tillgängliga som de känner till, konstruktörer, 

forskningsavdelningen, underhållspersonal, operatörer  

6. Någon aktivitet som ni saknar, något som borde byta plats, eller utföras parallellt? 

o Vill ha ett std arbetssätt 

i. Vissa krav måste sättas från beställaren 

ii. Får in avgränsningar 

iii. Funktionslösning 

iv. Ha modellen som stöd för avcheckning 

v. Underliggande dokument som förklarar allting bättre 

o Definiera Vad det är för jobb, är det ett projekt som tar ett par veckor eller är 

det ett quick fix? 

o Delegerar ut jobb som inte följs upp 
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o Vill ha ett vettigt sätt för hur man startar 

o Resurstillsättning 

o Vem är det som ska definiera vad som ska göras 

o Problembeskrivning, avgränsning, klassning, prioritering och 

resursallokering 
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Bilaga C 
Punkter som ska täckas i en feasabilityrapport: 

 INTRODUCTION 

 background 

 RECOMMENDATION 

 REALIZATION ALTERNATIVES 

 SOLUTION 1: <XXX> 

 Description  

 Financial analysis 

 EHS aspects 

 Function and Quality aspects 

 Completion time aspects 

 Organization fit 

 Business and project risks 

 Dependencies 

 Conclusion  

 SOLUTION 2: <XXX> 

 Description  

 Financial analysis 

 EHS aspects 

 Function and Quality aspects 

 Completion time aspects 

 Organization fit 

 Business and project risks 

 Dependencies 

 Conclusion  

 findings regarding BUSINESS CASE 

 REFERENCES 

 

  



26 

 

Bilaga D 
Samtliga intressenter för Teknikgruppen: 

 Teknik-chefer (T-chefer) 

 Flödeschefer 

 Operatörer  

 SMT centrala EHS – Brandskydd, arbetsmiljö, miljöskydd och teknik 

 Skyddsombud 

 Ledningsgrupp 

 Slutkunder  

 Finance (invest) – ekonomiavdelningen som sköter investering och budgetar 

 Konstruktörer 

 Underhåll – el, mek., automation 

Samtliga beställande enheter: 

 Flödeschefer 

 EHS-avdelning 

 Ledning 

 MIA 

 De själva 

 Produktionschef 

 Externa kundkrav 
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Bilaga E 
Förklaring på stegen i flödesschemat
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Bilaga F 
Processtegbeskrivning 
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Bilaga G 
Förbättrade processmodellen 
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Bilaga H 
Förbättrat kommunikation och arbetsflöde 
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