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Sammanfattning 

I läget som marknaden är idag går näringslivet mot att använda hela världen 
som sin spelplan och jobben som skapas i samhället finns alltmer inom 
tjänstesektorn. I ett land som Sverige med höga skatter och lönekostnader är 
det svårt att konkurrera med de låga kostnader som kommer från att förlägga 
verksamheten i utvecklingsländer vilket leder till ett stort behov hos företag 
av att hela tiden öka produktiviteten för att fortsatt vara konkurrenskraftiga.  

Syftet med fallstudien är att få en djupare förståelse och kunskap kring hur 
kartläggning av tjänsteprocesser och hur förbättringsarbete går till inom det 
området för att kunna öka produktiviteten på fallföretaget.  

Den process som undersöks i fallstudien är en del av utvecklingen av nya 
tekniska system såsom bilar, radioapparater, flygplan, tåg och båtar med 
mera. Varje gång ett nytt tekniskt system ska utvecklas behövs det alltid 
fastställas att systemet är säkert att använda, det vill säga att systemet inte 
löper stora risker att åsamka skador på person, egendom eller yttre miljö. För 
att kunna finna möjligheter till produktivitetsökningar utfördes en 
värdeflödesanalys på processen genom intervjuer och kartläggning av gamla 
projekt.  

I analysen identifieras huvudsakligen sex olika områden som anses påverka 
produktiviteten negativt i form av otydlig planering, mycket ställtider, 
överarbete, dålig struktur i projektarkiv och brist på förbättringsarbete som 
leder till att processen står still i utvecklingen.  

Förbättringsförslag har tagit fram för att påverka dessa sex områden i en 
positiv riktning för att bidra med en ökad produktivitet både på kort och lång 
sikt.  

Slutsatser som dragits utifrån arbetet är att företaget borde försöka minimera 
sitt överarbete och i större utsträckning bara göra det som skapar värde för 
kunderna. Det behöver också föras en bättre kommunikation med kunden 
kring vad de har för krav och se till så att de kommer med underlag i rätt tid 
så att både företaget och kunden kan arbeta så produktivt som möjligt. 
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Summary 
In today's market, businesses are increasingly moving towards using the 
entire world as its playing field and more and more of the jobs created in 
society are in the service sector. In a high-wage country like Sweden, it is 
difficult to compete with the low costs that come from placing activities in 
developing countries, which results in a great need to increase productivity 
in operations. 
 
The purpose of this case study is to gain a deeper understanding and 
knowledge of how mapping of service processes and how improvement 
work is carried out in that area in order to increase the productivity of the 
case company. 
 
The process investigated in the case study is part of the development of new 
technical systems such as cars, radios, aircrafts, trains, boats and more. 
Every time a new technical system is to be developed, it is always necessary 
to determine that the system is safe to use, that the system does not pose a 
high risk of causing harm to people, property or external environment. In 
order to find opportunities for productivity increases, a value-flow analysis 
was performed on the process through interviews and mapping of old 
projects. 
 
In the analysis, six different areas, which are considered to affect 
productivity in a negative way are identified, in the form of insufficient 
planning, a lot of setup times, overwork, poor structure in project archives, 
and lack of improvement work that causes the process development to be at 
a standstill. 
 
Improvement proposals have been developed to influence these six areas in 
a positive direction to contribute to increased productivity both in the short 
and long term. 
 
Conclusions drawn from the study are that the company should try to 
minimize its overwork and, to a greater extent, only do what creates value 
for the customers. It also needs to be better communicated with the customer 
about what they’re demands are and ensure that they provide timely 
information so that both the company and the customer can work as 
productively as possible. 
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Abstract 
Studien har utförts på ett företag för att öka förståelsen för hur kartläggning 
av tjänsteprocesser och förbättringsarbete inom det området går till. Det har 
identifierats sex olika problem i form av otydlig planering, mycket ställtider, 
överarbete, dålig struktur i projektarkiv och brist på förbättringsarbete som 
leder till att processen står still i utvecklingen. Med hjälp av fyra 
förbättringsförslag syftar studien till att öka produktiviteten i processen.  
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Förord 
Fallstudien är utförd som examensarbete inom ingenjörsprogrammet 
Industriell ekonomi vid Linnéuniversitetet i Växjö. Studien har utförts på ett 
företags systemsäkerhetsavdelning i Växjö. Vi vill rikta ett stort tack till alla 
som arbetar på avdelningen som har bidragit med information, material, 
datorer och resurser för att ge oss förutsättningarna att göra ett bra arbete.  

Vi vill också tacka vår handledare ifrån skolan Revsul Dedic som har gett 
oss feedback och pushat oss i rätt riktning för att uppnå målet med arbetet. 
Vi vill också tacka vår handledare ifrån företaget som har stöttas oss genom 
hela arbetet. 

Sist men inte minst vill vi tacka vår examinator Mirka Kans, som vid 
seminarier tagit sig tiden att noggrant granska vårt arbete och ge detaljerad 
feedback trots att hon haft väldigt många arbeten att läsa.  

 

David Borg, Tim Dahlin & Mikael Hagsten 

Växjö, 08-Maj-2018 
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1. Introduktion 
I första kapitlet behandlas vad som ligger till grund för studien, det förklarar varför det 
är ett problem och vad målet med studien är. I kapitlet återfinns också studiens 
avgränsningar och frågeställning. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

I läget som marknaden är idag går näringslivet mer och mer mot att använda 
hela världen som sin spelplan. Många svenska företag har utländska ägare 
och flera svenska företag flyttar stora delar av sin verksamhet utomlands. I 
ett höglöneland som Sverige är det svårt att konkurrera med de låga 
kostnader som kommer från att förlägga verksamhet i utvecklingsländer 
(Jacobsson, 2007).  

Med medlemskap i EU ger invånare möjligheten att handla, studera, arbeta 
och bosätta sig i samtliga EU:s medlemsländer. Medlemskapet med EU har 
skapat förutsättningar att bilda ett handelsavtal med övriga världen som 
bidragit till större konkurrens bland företagen. Läget sätter krav på sänkta 
priser och större utbud för konsumenter, vilket gjort att företagen letar efter 
sätt att särskilja sig från konkurrenter (Europeiska Unionen, 2018-02-05). 
Värde för kunden måste ligga i fokus; det räcker inte bara med att ha en bra 
produkt eller tjänst. Vidare krävs det att kunna leverera en korrekt tjänst 
eller produkt i rätt tid och till rätt pris. För att uppnå det här är det av hög 
betydelse att kontinuerligt arbeta med effektivisering, eftersom kunder inte 
har något intresse att betala för något som inte skapar värde för dem (James, 
et al, 2013).   

Många branscher ser olika ut, men att effektivisera sina produktions- och 
tjänsteprocesser för att skapa ett högre värde för kunden är gemensamt för 
alla branscher. Där exempelvis transport, omarbete, väntan eller lager är 
faktorer som driver ledtider och kostnader för företag och därigenom 
försämrar lönsamheten och tillväxten (Pascal och Shook, 2015). Vissa 
branscher kräver en hög respons på kundens behov där det finns hög grad av 
variation i efterfrågan, såsom modebranschen, i andra typer av branscher 
krävs det en hög grad av säkerhet som tillexempel i försvarsindustrin 
(David, 2011). 

Effektiviseringsarbetet har potential att ge signifikanta ökningar i 
produktivitet och prestanda både med avseende på tillverkning och 
produktutveckling. Genom de här ökningarna pressas gränserna igen när fler 
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och fler företag kommer till insikten att samma koncept ger möjligheter att 
effektivisera och eliminera samma slöserier i miljöer utanför produktionen. I 
stödfunktioner såsom handläggningsprocesser, administration och service 
återfinns samma slöserier och kan de föras upp till ytan och elimineras kan 
företag åstadkomma stora förbättringar i form av ökad produktivitet, 
ekonomisk vinning och tillväxt (2005, The new improvement frontier: 
Developing lean administration", Strategic Direction, Vol. 21 Issue: 11, 
pp.33-35).  

I industrin har arbetena förvandlats från att vara fysiskt krävande till fler 
kontorstjänster för att assistera automationen i produktionsprocessen. Av 
alla nya jobb som skapats i Sverige de senaste 20 åren har 80% varit inom 
tjänstesektorn. Det syns även i statistiken att Sverige hade 7 417 000 
personer mellan 15-74 år, av dessa är 5 052 000 ute på arbetsmarknaden. I 
en studie av SCB är 75% av de sysselsatta i tjänstesektorn,statistiken visar 
också att 60% av all export från Sverige är i form av tjänster (Arora-Jonsson, 
2014;SCB, 2017). 

I tjänsteprocesser uppstår det, precis som i de fysiska arbetsmomenten ofta, 
omarbete och väntan som ökar processtiden. Det här uppstår när fel inträffar 
eller för att dokument är dåligt strukturerade och behöver granskas efter 
information för överföring till andra dokumentationer. Det finns vissa 
svårigheter i förbättringsarbete av en tjänst eller en process som utförs vid 
ett skrivbord kontra en fysisk process, eftersom problematiken är väldigt 
svår att observera. Att titta på den färdiga produkten i form av 
dokumentation ger sällan svar på hur det gick till när dokumentet skapades 
och hur mycket tid som gick åt till omarbete, kontrolläsning och funderingar 
kring hur processen skulle utforma dokumenten. Problemet med att inte 
kunna observera processen kan ofta göra att förbättringsarbete inom det 
området skjuts åt sidan, men för att få en så stor effekt som möjligt så måste 
även den här typen av arbetsprocesser undersökas och analyseras (Keyte och 
Locher, 2008), (Dyrina och Gavrikova, 2016) 

En tjänstemarknad som har kraftigt expanderat de senaste 20 åren är 
konsultbranschen. Olika konsulttjänster kan ställa olika krav på 
effektiviseringsarbetet med riktlinjer och krav från kunder som bestämmer 
hur utförandet ska gå till. Det är en komplicerande faktor i förbättringsarbete 
när företaget på egen hand inte har full kontroll på processen. Konsultarbete 
innebär ett samarbete med kunden där konsulten utför en viss del av det 
interna arbetet och erbjuder spetskompetens som inte finns inom företaget 
(Andersson, 2001). För konsulttjänster där kvalité, säkerhet, noggrannhet 
och deadline är av stor vikt gäller det att hitta en väg för att effektivisera 
utan att äventyra det kunden värdesätter (Kecklund, et al, 2014).  
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1.1.2 Problemformulering 

Studiens fallföretag arbetar med konsulttjänster där de utför olika typer av 
analyser kopplad till utveckling av nya tekniska system. Företaget vill 
minska den arbetstid som läggs på deras systemsäkerhetsarbete, i syfte att 
reducera sina kostnader. För att tackla och undersöka problematiken ställer 
vi oss frågan: 

●   Hur kan vi öka produktiviteten i en verksamhet som tillhandahåller tjänster?  

1.2 Mål och Syfte 

Syftet är att få en djupare förståelse och kunskap kring hur kartläggning av 
tjänsteprocesser och hur förbättringsarbete går till inom det området. 

Målet är att öka produktiviteten i fallföretaget utan att äventyra kvaliteten på 
projektet. 

1.3 Avgränsningar 

Det här arbetet är avgränsat till en avdelning som arbetar med säkerhet på ett 
fallföretag. Kartläggning utförs på gamla projekt utvalda av fallföretaget och 
genom intervjuer, där tider och ekonomiska uppgifter hämtas utifrån den 
data som finns dokumenterad hos fallföretaget. Arbetet kommer inte 
fokusera på ledtid utan istället på att minska den totala tid som spenderas på 
väg mot slutprodukten.  
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2. Metod 
I metodkapitlet kommer olika vetenskapliga synsätt, metoder och källkritik 
diskuteras. Studiens vetenskapliga synsätt och metod presenteras och 
sammanfattas. 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Målet med en vetenskaplig metod är att skapa ny kunskap. Det som i första 
hand menas med kunskap kallas för teoretisk kunskap, det är kunskap som 
säger att personen vet att världen är på ett visst sätt, till exempel jag vet att 
jag skriver på en dator just nu. Det finns även praktisk kunskap där personen 
har förmågan att göra någonting, exempelvis läsa och skriva. Sådan kunskap 
är viktig även i vetenskapliga sammanhang, tillexempel förmågan att utföra 
en intervju eller observationer och analysera data. Den praktiska kunskapen 
är på så sätt en förutsättning för att utvinna vetenskaplig kunskap. 
Vetenskaplig kunskap utgörs av teorier som är sanna och bekräftade, alltså 
att det som teorin beskriver stämmer med verkligheten. För att bekräfta en 
teori krävs det att de har vetenskapligt stöd i undersökningar som är gjorda 
enligt gällande metodregler (Hartman, 2011). 

2.1.1 Positivism och Hermeneutik 

I den positivistiska traditionen beskriver forskaren samband mellan synliga 
och mätbara ting i verkligheten. Om något inte kan mätas kan det inte heller 
undersökas vetenskapligt enligt den här traditionen. Det här betyder inte att 
det är omöjligt att undersöka något som inte är synligt mätbart, utan det går 
att sätta en skala 1-10 på något subjektivt och be objektet placera det på 
skalan exempelvis en smärtupplevelse. (Hartman 2011). 

Hermeneutik betyder tolkningslära och är en vetenskaplig riktning i hur 
personer studera, tolkar och hur personer försöker sig förstå 
grundbetingelserna för mänskliga existensen. Hermeneutik används för att få 
en kvalitativ förståelse- och tolkningssystem med en öppen subjektiv och 
engagerad forskarroll. När forskaren använder sig av hermeneutik tar han sig 
an forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen förståelse. Alltså av de 
tankar, intryck, känslor och den kunskap som forskaren har är en tillgång 
och inget hinder för tolka objektet. Till skillnad från positivismen som bryter 
ner forskningsobjektet bit för bit så försöker hermeneutikerna skaffa sig en 
helhetstolkning över forskningsproblemet. Uppfattning av en hermeneutisk 
syn kan kallas för holism som illustreras med att helheten är mer än summan 
av delarna (Patel och Davidsson, 2011). Den positivistiska och 
hermeneutiska traditionen undersöker olika områden och använder därmed 
också olika metoder (Hartman, 2011). 
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2.1.2 Studiens vetenskapliga synsätt 

Studien har i starten baserats på observationer, intervjuer och kartläggning 
av gamla projekt för att få en bild av nuläget. Efter det har mer vetenskapligt 
korrekta mätningar gjorts för att användas som grund till förbättringsarbete. 
Studien ska beskriva verkligheten såsom den ser ut och skapa förståelse, den 
präglas därför av både det positivistiska och hermeneutiska synsättet. I 
studien kommer både helheten och beståndsdelarna av ämnet studeras för att 
finna lösningar på problemet. 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

För att bekräfta teorier som ser ut på olika sätt krävs det också olika sorters 
metoder eller vetenskapliga angreppssätt. Det vetenskapliga angreppssättet 
är hur sambandet mellan teori och forskning ska beskrivas. Här kommer tre 
av angreppssätten beskrivas, deduktion, induktion och abduktion (Hartman, 
2011). 

2.2.1 Deduktion, induktion och abduktion 

Hypoteser bekräftas i den deduktiva metoden med hjälp av observationer 
och mätningar. Där kontroller utförs så teorin stämmer gentemot de 
observerade data som samlas in. Här utformas till exempel experiment där 
forskaren gör förutsägelser kring observationen och genomför experimentet 
för att se om dessa förutsägelser stämmer. Den deduktiva metoden användas 
främst inom den positivistiska traditionen (Hartman, 2011).  

I den induktiva metoden börjar forskaren med att samla in data utifrån en 
frågeställning och analysera den data som samlats in för att kunna skapa en 
hypotes. Det här styr alltså sin undersökning utifrån frågeställning istället för 
att ha en färdig hypotes från start. Den induktiva metoden används sällan 
inom den positivistiska vetenskapen utan är mer utbredd inom 
hermeneutiska undersökningar (Hartman, 2011). 

Abduktion är en blandning av de två förstnämnda alternativen, deduktiv och 
induktiv. Genom ett enskilt fall formuleras ett hypotetiskt mönster som kan 
förklara fallet och det här steget kännetecknas som induktion. När det 
hypotetiska fallet har satts på prov så går fallet vidare och prövas på ett helt 
nytt fall och det här steget kännetecknas som deduktion. Med hjälp av de här 
två metoderna kan forskare arbeta mer öppet istället för att låsa sig strikt till 
en arbetsprocess, som det lätt kan bli om arbetet utförs av en av metoderna 
(Patel och Davidsson, 2011). 
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2.2.4 Studiens vetenskapliga angreppssätt 

I studien kommer vi använda det abduktiva angreppssättet, befintliga teorier 
kommer användas och appliceras på fallföretaget och observationer kommer 
tillämpas.  

2.3 Forskningsmetod 

En forskningsmetod är ett verktyg för att lösa problem och att komma fram 
till ny kunskap. Det finns olika metoder som kan användas och de brukar 
delas in i kvalitativa och kvantitativa metoder (Holme och Solvang, 1997). 

2.3.1 Kvalitativa metoder och Kvantitativa metoder 

Kvalitativa metoder är ett tillvägagångssätt att hitta mening från den 
mängden information som samlats in. Det handlar om att hitta rätt 
information samt att hitta betydelsefulla mönster. Denna analys riktar även 
in sig på att jämföra flera olika mönster mot varandra för att se vad de har 
gemensamt eller vad som skiljer mönstren åt. Det här görs för att få ett djup i 
analysen med urvalets egna tolkningar och värderingar. Vanligtvis samlas 
data in via intervjuer, dagböcker, ljud- eller videoinspelningar etc (Holme 
och Solvang, 1997). 

Kvantitativ metod är en mer formaliserad och strukturerad metod. Det 
menas med att forskaren kontrollerat och i sin tur redan grundat sina 
undersökningsfrågor från någon särskilt relevant teori. Därför kommer 
metoden generera relevanta tänkbara svar. Informationen som samlas in 
tillämpar sig till urvalspersoner som besitter den relevanta fakta som är tänkt 
att undersökas. I kvantitativa metoder spelar statistiska mätmetoder en stor 
central roll och det här gör att de blir mer bredd på svaren (Holme och 
Solvang, 1997).    

 

2.3.3 Studiens forskningsmetod 

Insamlingen av data kommer att utföras på några få objekt vilket gör att 
studien anses kvalitativ. Författarna vill skapa en förståelse för hur teorier 
kan tillämpas i verklighet och undersökningsfrågor är redan grundade. 
Därför har arbetet gjorts med större delen kvalitativa metoder för att skapa 
förståelse i informationsflödet på företaget.  
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2.4.1 Undersökningsmetoder 

En undersökningsmetod är en handlingsplan som skapas för att uppnå ett 
specifikt mål med forskningen. Det finns många olika 
undersökningsmetoder och det finns egentligen inga rätt eller fel utan alla är 
användbara i olika syften. Ofta används inte bara en undersökningsmetod 
utan en kombination av flera, vid val av strategi får forskaren ta ställning till 
vilken eller vilka undersökningsmetoder som är lämpliga och välja utifrån 
det (Denscombe, 2016). Nedan följer ett mindre urval av 
undersökningsmetoder: 

2.4.2 Observation/Fallstudie 

En fallstudie är en undersökning som fokuserar på ett eller några få fall av 
ett fenomen. Avsikten med det är att göra en detaljerad och djupgående 
redogörelse för processer, förlopp och samband i de specifika fallen. Det 
handlar om att försöka, belysa det generella genom att titta på det specifika 
(Denscombe, 2016). Den här typen av undersökningsmetod kan benämnas 
på flera olika sätt, fältobservation, fältundersökning eller fallstudie. Det som 
karaktäriserar metoden är att forskaren under en längre eller kortare tid 
spenderar tid tillsammans med det objekt som ska undersökas. Genom 
observationen ska forskaren försöka få en bild av hur objektets faktiska 
situation ser ut (Holme och Solvang, 1997). Avsikten är att göra en 
detaljerad och djupgående redogörelse för processer, förlopp och samband 
(Denscombe, 2016). Den här typen av undersökning ställer stora etiska krav, 
då det finns risk att information utelämnas om undersökningsobjektet som 
de inte vill ska bli offentliga. En observation kan göras dold eller öppen, i en 
dold observation vet objektet inte om att de blir observerade. I en öppen 
observation vet deltagarna om och har accepterat att observatörerna gör en 
kartläggning av vissa faktorer kring hur gruppen fungerar (Holme och 
Solvang, 1997). 

2.4.6 Studiens undersökningsmetod 

Studien har utförts på ett företag där vi kartlägger deras arbete för att skapa 
en förståelse för hur processen fungerar och hur olika faktorer påverkar 
processtiden. En fallstudie kommer att utföras där vi tittar på hur olika 
förändringar kan påverka hela processen. Fallstudien kommer att innehålla 
både observationer och intervjuer. 

2.5 Datainsamling 

När en undersökning ska utföras krävs det att data samlas in, annars finns 
det inget material att basera undersökningen på. Här kan flera olika metoder 
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användas vanliga sådana är intervjuer, observationer och användning av sen 
tidigare insamlad data (Dahmström, 2011).  

2.5.1 Primärdata och sekundärdata 

Användning av primärdata innebär att ny aktuell data samlas in. Fördelen 
med detta är att information ligger närmre tiden och är därmed aktuell. Det 
innebär också att insamlingen kan anpassas till frågeställningen med de 
definitioner och avgränsningar som har gjorts (Dahmström, 2011). 
Sekundärdata är data som samlats in tidigare den kan samlas in från till 
exempel databaser eller register. Här finns vissa nackdelar som att den data 
som samlats in av någon annan inte har gjorts i samma syfte som det studien 
vill använda det till. Det innebär att den kan behöva anpassas för att matcha 
syftet bättre (Dahmström, 2011). 

2.5.2 Intervju 

Intervju är en data insamlingsmetod där frågor ställs till människor och 
svaren kan sen användas som underlag. Det finns strukturerade också kallat 
kvantitativa intervjuer och ostrukturerade som också kan kallas för 
kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer karaktäriseras av att det inte 
finns några svarsalternativ på frågor och att det utövas väldigt lite styrning i 
intervjun. Forskaren ger endast de tematiska ramarna och intervjuobjektet 
får i stor utsträckning påverka samtalets utveckling. Intervjuobjektet kan se 
det som att forskaren ur ett samtal försöker få fram den informationen han är 
ute efter. I den kvalitativa intervjun är det viktigt att välja rätt 
undersökningsperson som har en stark anknytning och erfarenhet i ämnet 
som vi undersöker. I en kvantitativ intervju bestäms frågorna och 
svarsalternativen innan intervjun görs, genom detta styrs intervjun i den 
riktning som frågeställaren vill (Holme och Solvang, 1997). 

2.5.3 Observationer 

Med observationer kan data samlas in ute i verkligheten genom att observera 
när händelser inträffar. Meningen är att se företeelsen i första hand. 
Forskaren ska försöka minimera sin inverkan på resultaten och försöka titta 
på hur den verkliga situationen faktiskt ser ut (Denscombe, 2016).  

 

2.5.4 Studiens datainsamling 

Studien kommer i början att baseras på primärdata utifrån kvalitativa 
intervjuer och observationer. Sekundärdata kommer att undersökas i form av 
kartläggning av gamla projekt och de data som insamlats kring projekten det 
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här görs i syftet att förstå problemet. Naturliga konversationer används för 
att gräva djupare i specifika frågor, det här hade inte varit lika möjligt om 
kvantitativa intervjuer använts. 

 

2.6.1 Urval 

Forskaren försöker vid datainsamling vanligtvis få ett representativt urval, 
för att få fram så träffsäker data som möjligt. Det här för att kunna spara tid 
och ansträngning genom att kunna minska mängden data som samlas in. 
Nedan presenterar vi två olika sorters urval (Denscombe, 2016). 

 

2.6.2 Sannolikhetsurval och icke sannolikhetsurval 

Ett sannolikhetsurval är ett slumpmässigt urval där alla i 
undersökningspopulationen har lika stor sannolikhet att bli valda. Här har 
forskaren inget inflytande över vilka som blir valda. Det här urvalet lämpar 
sig bäst vid stora antal och när forskaren känner till precis hur stort urvalet är 
(Denscombe, 2016). Ett icke sannolikhetsurval är ett urval där Forskaren kan 
bestämma till viss del kring hur urvalet ska se ut. Det används när det anses 
svårt att göra ett sannolikhetsurval. Vanliga anledningar kan vara att det inte 
finns ett tillräckligt stort urval att välja bland eller om det är svårt att få 
kontakt med urvalet av någon anledning till exempel i forskning kring 
hemlöshet eller missbruk (Denscombe, 2016).  

 

2.6.3 Studiens urval 

I studien tillämpas ett icke sannolikhetsurval då urvalet har bestämt utifrån 
det material och de personer vi har haft tillgång till. 

 

2.7 Sanningskriterier 

När en studie utförs bör en granskning utföras så de olika sanningskriterier 
tas i åtanke. Forskare vill säkerställa att det inte har förekommit några 
slumpmässiga fel eller konstigheter vid utveckling av frågeställning och 
insamling av information. För att göra en sådan utvärdering använder 
forskaren olika sanningskriterier såsom validitet och reliabilitet (Holme och 
Solvang, 1997). 

 



18   
David Borg, Tim Dahlin & Mikael Hagsten 

 

2.7.1 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att det som mäts är relevant i sammanhanget, så det som 
önskas undersökas verkligen undersöks . Att använda rätt sak vid rätt 
tillfälle, kunna ange i vilken situation och för vilken population resultatet är 
ägnat frambringar en validitet (Patel och Davidson, 2011).  

Reliabilitet är en form av värde på hur sann information är. Med hjälp av 
reliabilitet ges svar på att det som mäts på ett tillförlitligt sätt är pålitligt. Det 
som bör beaktas är att en hög reliabilitet garanterar inte en grad av hög 
validitet. Om vi tex frågar en person på ett företag hur något ser ut i deras 
bransch får vi en hög validitet men reliabiliteten är inte så hög då olika 
personer kan uppfatta det på flera olika sätt (Patel och Davidson, 2011).  

Reliabilitet är alltså tillförlitligheten i studien och validiteten är huruvida det 
faktiskt mäter det som ska mätas. 

 

2.7.2 Studiens Validitet och reliabilitet 

Studien har baserats till stor del på data som har samlats in under arbetets 
gång på fallföretag för att säkerställa validiteten. Forskarna har ingen 
koppling till företaget sen tidigare vilket ledde till att studien blir mer 
opartisk och innehåller ett objektivt synsätt. Det objektiva synsättet 
inskränks till viss del av utbildning och kurser som påverkar ens synsätt 
kring hur ett arbetsflöde bör fungera. Både primär och sekundärdata används 
för att säkerställa både validitet och reliabilitet. Intervjuer har gjorts med 
medarbetare på företaget vilket alltid ger en risk för en viss subjektivitet i 
svaren. Detta har forskarna haft i åtanke för att kunna uppnå en hög validitet 
och reliabilitet.  

 

2.8 Källkritik 

Att vara källkritisk innebär att ha ett kritiskt förhållandesätt till 
informationskällor. Utbudet på information ökar mer och mer i vårt samhälle 
och ju större mängden information blir desto viktigare blir det att förhålla 
sig kritiskt till vad man hör och läser. När en bedömning görs av en källa 
ställs frågan om källan är tillförlitlig det vill säga om det är rimligt att tro på 
det källan säger. En källa kan dock vara tillförlitlig och ändå vara fel, precis 
som att en källa kan vara otillförlitlig men ändå ha rätt (Backman, et al, 
2012). 

En källa bör utvärderas utifrån sex olika aspekter:  
1.   Partiskhet - Här bör forskaren ställa sig frågorna, Vad är syftet med källan? 

Varför skrevs källan? Vilken relation har författaren till det som skrivits? 
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2.   Direkthet - Är det en primär eller en sekundär källa? Ju fler led information 
har gått i desto mer otillförlitlig blir den. 

3.   Tid - Ju mer närliggande i tiden källan är till det den handlar om desto bättre. 
4.   Äkthet - Är texten skriven vid tidpunkten som anges? Av personen som 

anges? Är det ett plagiat? 
5.   Författarens kompetens - Kommer informationen ifrån en professor eller en 

aktiv inom branschen? Det kan göra stor skillnad på källans reliabilitet och 
validitet. En professor kanske har högre reliabilitet medans den som är aktiv 
inom branschen till exempel en konsult inom branshen kan ha en högre 
validitet. Det är inte alltid självklart vad som är bäst i det här fallet. 

6.   Relation till tidigare kunskap - Det kan vara relevant att sätta den 
information som finns i källan i relation till andra källor inom området 
(Backman, et al, 2012). 

 

2.8.1 Studiens källkritik 

Studien är baserad på primärdata som insamlats, det här innebär att 
författarna har varit tvungna att vidta en viss försiktighet för att validiteten 
och reliabiliteten kan ifrågasättas. Källor som valts har utvärderats i ett 
källkritiskt perspektiv där det legat stor vikt vid att de ska vara peer 
reviewed och ligga så nära i tiden som möjligt. Kartläggning kommer göras 
främst på gamla projekt vilket gör att det finns en viss risk att förhållande 
kan ha förändrats i nutid. Data som samlas in kommer att ställas gentemot 
primärdata som samlats in på fallföretaget för att i så stor mån som möjligt 
säkerställa sanningen i de data som används. Intervjuer som gjorts kan ha 
lett till subjektivitet då den som intervjuas ofta utgår ifrån sina egna 
värderingar och föreställningar vilket inte alltid ger sanningsenliga svar. Det 
här har hafts i åtanke under datainsamlingen men är svårt att helt undvika då 
det alltid finns en viss risk för subjektivitet i intervju sammanhang.  
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2.9 Sammanfattning av studiens metod 

 

 
Figur 1: Sammanställning av studiens metod. 
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3. Teori 

I tredje kapitlet presenteras de teorier som arbetet utgår ifrån och centrala 
begrepp inom området definieras. 

  

3.1 Projektstyrning 

Projektstyrning syftar till att på ett strukturerat sätt upprätthålla kontrollen 
över projektet under arbetets gång. Det handlar om att styra projektets 
resurser i form av personal, processer, material och utrustning så att 
projektmålen kan nås inom ramen för utsatt tid och budget. Som 
utgångspunkt för projektstyrning finns projektplanen med specificerade mål 
och tilldelad tid och resurser. Det är inte ovanligt att projektets omfattning 
förändras under tidens gång, på grund av tillexempel nya tekniska 
förutsättningar, lagar, eller ändrade förutsättningar i form av tillgängliga 
resurser. Därför gäller det att följa upp förväntningar, tidsplan och kostnad 
för att se så projektet rullar på enligt planen så som den är just nu. Förklara 
funktion tid och kostnad (Hallin och Gustavsson, 2015), (Blomberg, 2013). 

 

3.1.2 Milstolpar 

I många projekt arbetas det mot milstolpar, milstolparna är formade för att 
stämma av att projektet går i rätt riktning för att nå sitt mål. En milstolpe ska 
vara naturlig och den ska finnas där av ett syfte (Hallin och Gustavsson, 
2015). 

•   Det ska inte vara för lång tid emellan återkopplingen 
•   Det ska vara rätt antal milstolpar, varken för få eller för många 
•   Varje milstolpe får inte innefatta för många olika aktiviteter 
•   Milstolparna ska vara naturliga och inte påtvingade  
•   Det ska vara enkelt att jämföra milstolparna med projektets tillstånd 
•   Viktigt att milstolparna är beslutsfattnings-eller styrpunkter (Hallin och 

Gustavsson, 2015). 

  

3.1.3 Vad är ett projekt? 

Det som kännetecknar ett projekt är att det är en engångsuppgift, det har ett 
bestämt mål, har specifika resurser, det är alltid tidsbestämt och det är 
uppbyggt i en temporär verksamhet. 
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Projekt används för att uppnå eller skapa något som tidigare inte ha 
genomförts, detta genom att skapa en temporär verksamhet som ska arbeta 
med projektet med förbestämd omfattning, tidsram och resurser. Detta kan 
omfatta pengar, tid och kompetens. Ett projekt är alltid tidsbestämt, detta 
beror på att de inte ska dra ut på tiden men samtidigt ska fokus i arbetet ligga 
på att de som jobbar i projektet ska försöka bli klara innan deadlinen. För att 
inte detta ska påverka något annat i verksamheten skapas det en tillfällig 
verksamhet, denna verksamhet upplöses när målet i projektet har uppnåtts 
(Hallin och Gustavsson, 2015), (Blomberg, 2013). 

3.1.4 Projekt mål 

För att uppnå projektmålet måste ett projekt leverera enligt de mål som är 
uppsatta, tillexempel i rätt tid och till rätt pris. För den som leder projektet är 
det viktigt att tydliggöra uppgiften och vilka resurser som finns. För att 
uppnå projektmålet krävs de att beställaren eller styrgruppen tillsätter 
tillräckligt med resurser för att klara av projektmålet (Hallin och 
Gustavsson, 2015). Ett projektmål delas in i två typer av mål: 

•   Effektmål 

Detta är syftet bakom varför verksamheten påbörjade projektet, alltså vad 
det är som ska uppnås. Det svarar på frågan, "varför ska vi utföra projektet?" 
Ett exempel på effektmål kan vara att en resa ska ta kortare tid i framtiden 
tillstånd jämfört med dagens tillstånd (Hallin och Gustavsson, 2015). 

•   Processmål 

I verksamheter kan det finnas krav på hur projekt ska genomföras 
tillexempel att de ska arbeta på ett miljövänligt sätt eller att de ska 
dokumentera på något speciellt sätt för att få någon kunskapsåterföring 
mellan olika projekt. Om det sätts in hur målet ska genomföras så talar 
verksamheten om processmål (Hallin och Gustavsson, 2015). 

3.1.5 Projektkommunikation 

För att ett projekt ska kunna bli lyckat måste projektledaren, andra deltagare 
och intressenter ha en bra kommunikation för att uppfylla de krav som har 
satts på projektet. Ett viktigt sätt att kommunicera är via möten med de andra 
parterna, internt eller externt. Om projektmedarbetarna inte sitter på samma 
plats, ställs de inför en utmaning för att se till att den interna 
kommunikationen sköts på rätt sätt. Genom att kommunicera på olika sätt 
kan samarbetet mellan människor öka och därmed förbättra 
förutsättningarna för att uppnå projektets mål eller vision (Kamél, 2017). 
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3.1.6 Konsultens roll i ett projekt och behovet av samverkan  

För att lyckas med ett konsultuppdrag krävs välformulerade mål, god 
planering, ett bra ledarskap, ett bra samarbete och tidsplanering. En konsult 
ställs hela tiden inför nya uppdrag som framstår unika och organisation som 
konsulten samarbetar med skiljer sig från tidigare. Det krävs en klar 
rolldefinition som tar bort frågetecken och oklarheter, där konsulten förses 
med nödvändig information vid rätt tidpunkt för att konsultens insatser ska 
kunna bli optimala (Andersson, 2001). 

3.2 Knowledge management 

Knowledge management är det begreppet som företag refererar till när de 
diskuterar hur kunskap bäst hanteras och styrs inom organisationen. 
Principen för knowledge managment är att försöka säkra kunskapen i 
företaget, tanken är att kunskapen i företaget ska kunna leva vidare om en 
medarbetare bestämmer sig för att lämna organisationen (Jonsson, 2012). 

 

3.3 Lean production 

Lean production är ett arbetssätt som kommer från Toyota Production 
System. Lean handlar om att låta kunden styra produktionen och att 
eliminera alla moment som inte tillför något värde till kunden den här typen 
av moment kallas slöseri. Det handlar om att effektivisera processerna för att 
minska tiden det tar från att kundorder kommer in tills produkten når kund. 
För att uppnå en Lean produktion krävs det att företagskulturen där arbetet 
utförs dagligen ständigt strävar efter nya förbättringar. När verksamheten 
låter kunderna styra produktionen blir det en dragande kraft för ”produkten” 
som ska ut ur produktionen istället för att tryckas genom systemet. När det 
dragande systemet bildas ett naturligt flyt genom produktionen, detta leder 
till att väntetider eller andra onödiga kostnader för verksamheten försvinner. 
Inom Lean medföljer det verktyg som introduceras för att uppnå de 
effektiviseringar som eftersträvas. Kulturen inom Lean är en styrande 
filosofi som ständigt strävar efter att vara i rörelse på så vis att hela 
organisation involveras i att arbeta med ständiga förbättringar (Pascal och 
Shook 2015). 

 

3.3.2 Lean principer 

För att arbeta mot en lean verksamhet finns det olika principer för att styra 
och vägleda arbetet. Principerna som tas upp här är anpassade mot lean 
arbete på kontoret och mer administrativa uppgifter det finns fler lean 
principer än de som listas här (Larsson, 2008). 
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Basera alla beslut på långsikt – Betydelsen att fokusera på att investera 
och föra utvecklingen framåt för medarbetarna, för att fatta beslut med ett 
långsiktigt tänkande ger kontinuitet och trygghet för att säkra framgången. 
Alltså Lean administrativ ska inte införas kortsiktigt (Larsson, 2008). 

Skapa ett kontinuerligt flöde – Genom att göra de administrativa 
processerna användarvänliga och okomplicerade blir processen rationell. 
Utför inte aktiviteter som inte ger värde, synliggör problemen och ger 
medarbetarna chans till att lösa små problem själva (Larsson, 2008), (Pascal 
och Shook, 2015). 

Överproducera inte - Överproduktion i form av att producera rapporter 
som inte längre är efterfrågade av kunden eller att göra lite för att "det kan 
vara bra att ha" eller att utföra marknadsundersökningar utan att använda 
materialet för ta beslut är slöseri med tid och resurser. Det är av stor vikt att 
säkerhetsställa att allt som produceras är efterfrågat av en kund (Larsson, 
2008), (Pascal och Shook, 2015).  

Jämna ut beläggningen - Att producera exakt när kunden vill ha tjänsten 
kan medföra att arbetarna får en ojämn fördelning av arbete. Ena veckan är 
det lugnt men nästa vecka kan det bli väldigt stressigt. Genom en god 
kommunikationsförmåga med kunden angående leveransdag och innehåll 
kan samarbete planeraadministrativa produktionen (Larsson, 2008), (Pascal 
och Shook, 2015). 

Skapa kultur, det ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel - Börja 
bygga in kvalitet redan från början istället för att lösa problemen i efterhand. 
För att lyckas med det här måste medarbetarna hitta grundorsakerna till 
problemen i tid för att kunna bygga bort problemen så de inte uppstår igen. 
Simpla fel som uppstår i början tenderar ofta till att vara svårlösliga i slutet 
(Larsson, 2008), (Pascal och Shook, 2015). 

Standardisera och stabilisera – Standardisera processerna och 
arbetsuppgifterna som utförs. Gör informationsbehovet standardiserat för att 
klara av takttiden. För att påbörja förbättringsarbete i processerna krävs det 
att den är standardiserad (Larsson, 2008), (Pascal och Shook, 2015). 

Visualisera så inga problem kan döljas – Tjänster processerna bör 
visualiseras och synliggöras för att sen förbättras. Genom att synliggöra 
problemen i ett tidigt skede så kan processerna förbättras. En snabb 
överblick på processtavlan kan visa hur tider och om planerna håller eller 
om åtgärder behövs (Larsson, 2008), (Pascal och Shook, 2015). 

Använda teknologi först när processerna förenklas – Teknologi används 
som ett verktyg för att ge support till människor och processer detta genom 
samspel. Innan implementering av IT-stöd bör de administrativa processerna 
vara förenklade. Att tänka på är att det ska gå att integreras med befintliga 
IT-lösningar (Larsson, 2008), (Pascal och Shook, 2015). 
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Ta beslut genom samstämning - Involvera så många medarbetare som 
möjligt vid ett förbättringsarbete, genom delaktighet ökas acceptansen för 
genomförandet av de upptäckta förbättringsmöjligheterna, därför bör 
Ledarna involvera medarbetarna i beslutsprocesserna (Larsson, 2008), 
(Pascal och Shook, 2015). 

Skapa en lärande organisation - Bygg strukturer för reflektion, lärande 
och ständiga förbättringar. En process kan inte förbättras ifall den inte 
stabiliseras och standardiseras. Först då är det möjligt att eliminera slöseriet. 
Hela organisationen kräver stabilitet för att bli en lärande organisation. 
Kontinuitet är ett nyckelord och det krävs långsiktigt tänkande för att uppnå 
kontinuitet (Larsson, 2008), (Pascal och Shook, 2015). 

Ständiga förbättringar - Engagera medarbetare för att motverka slöseri. 
Genom att inte använda sig av medarbetarna går man miste om tänkbara 
förbättringsmöjligheter, möjligheter till lärande och tid kan gå förlorad. 
Organisatorer bör ta tillvara på medarbetarnas förbättringsmöjligheterna då 
de annars kan gå miste om enorma förbättringar (Larsson, 2008), (Pascal 
och Shook, 2015). Exempel är att skapa en innovationsdag eller sätta av 
några timmar i månaden, detta för att skapa och öka medarbetarnas kreativa 
tankegångar om förbättringsmöjligheter. För att nämna något företag som 
använder sig av detta så har Google en policy även om den inte tillämpas 
fullt ut så är den att 20% av all arbetstid ska gå till att göra precis vad 
medarbetarna själva vill. 50% av alla Googles innovationer har kommit från 
denna 20% av arbetstiden och har genererat tjänster som Gmail och Google 
News (Mckeown, 2014).  

Ta vara på medarbetarnas kompetens 

3.3.3 Slöserier 

"Det är lika viktigt att fokusera på det som skapar värde för produkten, som 
det är att fokusera på det som inte ger värde" (Bergman, Klefsjö, 2012).  

I tjänsteprocesser med en administrativ karaktär finns det tre huvudsakliga 
faktorer som driver fram slöserier i form av informationshantering, 
kontorslandskap och medarbetare. Information anses som råmaterial i de här 
processerna, detta för att information är nödvändig för att kunna fatta 
beslut(Larsson, 2008). Nedan följer de åtta klassiska slöserierna som uppstår 
i en kontors process: 

  

Överproduktion - Det produceras mer än vad kunden efterfrågar vilket 
innebär att arbetet som görs är onödigt. De extra arbetet som inte skapar 
något värde för kunden, tar bara extra tid och tillför inget värde (Larsson, 
2008).  



26   
David Borg, Tim Dahlin & Mikael Hagsten 

 

Väntetid – När en produkt eller arbetare måste vänta på dokument, verktyg 
etcetera, skapas inget värde (Larsson, 2008). 

Onödiga rörelser – Genom rörelse och transporter förlängs ledtider, och det 
medför aldrig något värde utan binder upp resurser (Larsson, 2008). 

Felaktiga processer – Processer som inte uppfyller kundernas krav utan 
istället tvingar fram kontroller och dubbelarbeten (Larsson, 2008). 

Produktion av defekta tjänster - Tjänster som är defekta medför skapar 
omarbete, förseningar och ökar företagets kostnader. Besvikna kunder 
innebär onödiga kundsamtal och förlorade framtida affärer (Larsson, 2008). 

Dåligt integrerade systemlösningar – Integrering av IT-system i processer 
kan underlätta arbetet, men det måste integreras med redan befintliga system 
på ett smidigt sätt för att undvika att information behöver manuellt överföras 
från ett system till ett annat (Larsson, 2008). 

Sökande efter information och data - Att ha städat och organiserat kontor 
och servrar medför att tiden för “onödigt sökande” efter information 
minimeras (Larsson, 2008).  

Outnyttjad kreativitet – Att inte ta vara på idéer och kunskap hos 
medarbetare är en allvarlig form av slöseri för företaget. De här idéerna kan 
resultera till stora kostnadsbesparingar eller vara något som skapar värde för 
kunden. Att inte ta vara på medarbetarnas kreativitet resulterar ofta till 
besvikna kunder, medarbetare och leverantörer (Larsson, 2008).  

Slöserier och spill kan elimineras när stabilisering och standardisering har 
införts. För att arbeta med effektiv slöseri minimering så är det nödvändigt 
att försöka finna repetitioner och brister i processen (Larsson, 2008). 

 

3.3.4 5S metodik 

5S är en metod för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen, genom att se 
till att bara det som används i processen är framme och får specifika 
lättillgängliga platser. På det här viset upprätthålls arbetsplatsens ordning 
och reda, vilket ökar möjligheterna för en mer effektiv arbetsmiljö (Pascal 
och Shook, 2015). Detta görs genom att: 

1.   Sortera - Fundera på vad som behövs för att kunna utföra arbetsuppgifterna 
och ta bort allt annat. Det är onödigt att ha kvar saker som inte används men 
det kan ofta hända både hemma och på arbetsplatser. Det här sker pågrund 
av ett “Utifall att” tänk. Men att spara på onödiga saker tar upp plats och 
skapar oordning (Pascal och Shook, 2015).  
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2.   Strukturera - När onödiga saker har tagits bort är det dags att strukturera de 
saker som ska användas och tanken här är att saker ska placeras och ordnas 
på ett sätt så att de är lättillgängliga, alla ska veta vart de finns platsen ska 
vara definierad och när de är färdig använda sätts de tillbaks på sin plats. Det 
ska alltså bestämmas vart saker ska vara för någonstans och vad de är för 
någonting bör vara markerat med tillexempel konturlinjer, namn, siffror, 
skyltar. På det här viset kan man reducera tiden som slösas på att hämta och 
leta efter saker. Sortering och struktureringen öppnar upp utrymme vilket 
gör städningen som kommer i nästa punkt lättare (Pascal och Shook, 2015). 

3.   Städa- Att ha en välstädad arbetsplats har ett par olika positiva effekter, en 
välstädad arbetsplats är trevligare, det ger också ett driv att hålla ordentlig 
ordning om det finns en tylidg ordning är det ett incitament mot att behålla 
ordningen (Pascal och Shook, 2015).  

4.   Standardisera - För att sätta upp en standard för sortering behöver de 
definieras:Vad som behövs och inte behövs, hur saker ska tas bort, hur ofta 
det ska sorteras om och vem som har ansvaret för sorteringen (Pascal och 
Shook 2015). 

5.    Skapa vana - Det här handlar om hur företaget ska göra de här 
förändringarna till normalläget. Det här kan göras på många sätt, men det 
viktigaste är att alla ska involveras och att de som ska använda standarden 
bör vara med och skapa den för att se till att alla är med på banan (Pascal 
och Shook, 2015). 

  

3.4 Värdeflödesanalys 

Ett värdeflöde syftar på alla aktiviteter inom ett företag under vägen från 
råmaterial till en slutprodukt, här räknas både aktiviteter som skapar värde 
och inte skapar värde in (Rother och Shook, 2004). En värdeflödesanalys 
syftar på att visualisera processen, peka på problem och skapa ett förbättrat 
måltillstånd. Skillnad i att göra en värdeflödesanalys på kontoret snarare än 
fabriksgolvet ligger i att processer på kontoret är ofta löst strukturerade och 
har ingen formell ordning vilket skapar svårigheter i kartläggning av flödet. 
För att skapa en värdeflödes karta gäller det att kartlägga arbetsuppgifter, 
prestationsförmåga och informationsflödet i varje fas för den tjänst som 
omfattas i analysen. Nulägeskartan bidrar till att urskilja vad som skapar 
värde och vad som är slöseri så företaget kan arbeta mot att eliminera 
slöseriet och skapa en effektivare verksamhet. Fokus ska ligga på hela 
processen och inte bara på delprocesser (Keyte och Locher, 2008), (Rother 
och Shook, 2004). 
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Figur 2: Exempel på värdeflödeskarta 

 

När nuläget har fastställts, ska förbättringsarbetet mot ett framtida tillstånd 
påbörjas. En karta över ett framtida tillstånd bör tas fram för att beskriva vad 
företaget ska arbeta mot, tanken är att det framtida tillståndet ska vara 
resurssnålare och mer kundorienterat än tidigare tillstånd (Rother och Shook, 
2004). 
  



29   
David Borg, Tim Dahlin & Mikael Hagsten 

 

3.4.2 Metodik 

1.   Kartläggning av nuläget - Det är här nuläget studeras och ritas upp för 
att få en större förståelse hur det faktiskt ser ut i nuläget. Kartan omfattar 
alla aktiviteter så som inkommande information till det samlade 
dokumentet som kunden ska få (Rother och Shook, 2004). 

2.   Analysera nuläget - Här undersöks kartläggningen av nuläget för att se 
vart resurserna ska läggas och vilka problem som är mest lönsamt att 
angripa. Detta för att få en förståelse på vad som orsakar slöserierna och 
att eliminera dessa för att skapa ett effektivare framtids läge. 

3.   Framtidsbild – Syftet med att göra en framtidskarta är att du ska kunna 
se från den nuvarande kartan var slöseriet uppstår och med hjälp av att 
rita en framtidskarta eliminera slöseriet för att få en effektivare framtida 
värdeflöde. Genom at bygga de individuella processerna i 
sammanlänkande skapas ett kontinuerligare flöde (Rother och Shook, 
2004). 

4.   Handlingsplan - Kartläggningen av ett värdeflöde är ett verktyg eller en 
metod för att förverkliga det framtidatillståndet. Genom att dela upp 
helhetsbilden av kartläggningen i mindre små etapper, detta görs för att 
det ofta inte är möjligt att förverkliga framtidtillståndet på en gång 
(Rother och Shook, 2004). 

 

3.5 Systemsäkerhet 

Systemsäkerhet definieras som “Egenskapen hos ett tekniskt system att inte 
oavsiktligt orsaka skada på person, egendom eller yttre miljö” (FMV, 2011). 
Systemsäkerhets-verksamhet är det arbete som utförs i syfte att identifiera 
och kvantifiera olycksrisker och minska eller eliminera dem i systemets 
olika livscykelfaser (FMV, 2011). Ordet risk kan användas på många olika 
sätt det är ofta kopplat till ett negativt utfall av något slag samt 
sannolikheten för att det ska inträffa. Det finns flera olika typer av risker tex: 

•   Affärsrisk – risk för att förlora sitt kassaflöde i ett företag 
•   Försäkringsrisk – risk för stöld, storm som förstör egendom etcetera 
•   Investeringsrisk – Risk att förlora investerat kapital 
•   Projektrisk – risk för förseningar, oförutsedda kostnader 
•   Olycksrisk – Det här avser skada på människa, egendom och/eller yttre 

miljö (FMV, 2011) 

Säkerhet är ett komplext område och helst vill alla människor att alla risker 
ska elimineras, vilket inte är möjligt då borttagande av risker ofta också 
minskar funktion och/eller är väldigt kostsamt. Det är en fin balans som 
måste åstadkommas där säkerhet är ett viktigt område men som inte får stå i 
vägen för funktionen av systemet (FMV, 2011). 
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Moderna tekniska system är väldigt avancerade och innehåller många 
potentiella faror vilket innebär att det blir svårt att förutse olyckor. Den 
tekniska utvecklingen leder till att ny teknik implementeras så produkter 
som förut ansågs säkra inte självklart är det längre (FMV, 2011). 

Svenska lagar och regelverk bestämmer vilka säkerhetsegenskaper 
arbetslokaler, utrustning, förnödenheter ska ha för att de ska tillåtas 
marknadsföras och användas. I vissa av de regelverk och lagar som finns 
innehåller undantag för militär utrustning och användning. Syftet med 
systemsäkerhetsverksamhet är att uppnå en säkerhet som är acceptabel inom 
dessa ramar (FMV, 2011).  

Systemsäkerhetsaktiviteter beskrivs som “aktiviteter där alla inblandade 
parter såsom utvecklare, tillverkare, konstruktionsansvarig och brukare tar 
sitt ansvar och bidrar till att förhindra att olyckor sker” (FMV, 2011). I 
systemsäkerhet avser system ett tekniskt system och risk avser olycksrisk, 
alla tekniska system har risker. Riskerna kan återfinnas i olika delar av 
systemets livscykel såsom förvaring, transport, hantering, användning, 
underhåll och avveckling. Tanken är att under konstruktion och tillverkning 
försöka minimera dessa risker så mycket som möjligt men vissa olycksrisker 
kommer oftast kvarstå. De risker som kvarstår ska begränsas med hjälp av 
till exempel varningsskyltar, instruktionsmanualer och utbildning (FMV, 
2011).  

Säkerhetskraven på varje enskilt system kan skilja sig åt beställaren av 
systemet är den som också är kravställare. Här återfinns obligatoriska och 
valbara krav. Obligatoriska krav är de som ställs för att uppfylla lagar, 
förordningar och föreskrifter och för att ett system ska anses säkert måste 
alla de obligatoriska kraven uppfyllas. Det finns utrymme för att frångå ett 
obligatoriskt krav av taktiska eller kostnadsskäl om det kan bevisas att en 
acceptabel säkerhet ändå uppnås. Valbara krav är allt som inte finns bestämt 
i föreskrifter, regler och lagar eller tillexempel vilka aktiviteter som ska 
utföras (FMV, 2011). 
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3.6. Hur teorin kommer att användas i rapporten 

 
 
 

Figur 2: Hur teorin kommer att användas i studien. 3.x i de blåa rutorna står 
för vilket avsnitt i teorin som avses, i de vita rutorna nedanför förklaras hur 
teorin används kortfattat. 
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4. Nulägesbeskrivning 
I kapitlet Nulägesbeskrivning presenteras resultatet av studiens 
datainsamling och målar upp en bild av hur processen ser ut just nu. 
Information är hämtad utifrån vår tid som vi har suttit och arbetat på 
företaget där dokumentation från gamla projekt har undersökts och 
intervjuer har hållits med medarbetare samt spontana samtal och frågor.  

 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 

Den process som undersöks i fallstudien är en del av utvecklingen av nya 
tekniska system såsom bilar, radioapparater, flygplan, tåg och båtar med 
mera. Varje gång ett nytt tekniskt system ska utvecklas behövs det alltid 
fastställas att systemet är säkert att använda, det vill säga att systemet inte 
löper stora risker att åsamka skador på person, egendom eller yttre miljö. 
Systemsäkerhetsprocessen går hand i hand med produktutveckling vilket 
innebär att båda projekten delar samma milstolpar. Om någon förändring 
sker i designen måste säkerheten återigen utvärderas, beroende på storlek på 
ändring. Fallföretaget som studien utförs på, utför systemsäkerhetsarbete på 
försvarsmateriel enligt FMVs standard HSystsäk 2011. Företaget gör inte 
själva någon produktutveckling utan tar som inhyrda konsulter hand om 
systemsäkerhetsarbete på uppdrag av leverantören som utvecklar systemet åt 
FMV. Processen är väldigt föränderlig då de tekniska systemen kräver olika 
stora omfattningar av säkerhetsarbetet, exempelvis kräver en liten 
uppgradering av ett redan befintligsystem kräver bara systemsäkerhetsarbete 
på de nytillkomna, och på integrationen av funktionerna medan ett helt nytt 
system kräver ett mer grundligt arbete. Det är också en process som styrs 
väldigt mycket av kunden, inget projekt är precis likadant som det förra och 
aktiviteterna som utförs kan variera stort även om själva processflödet är 
snarlikt. För att anpassa studien efter dessa villkor har fokus lagts på de 
aktiviteter som ingår i varje projekt, med reservation för vissa specifika fall.  

 

4.2 Processbeskrivning 

Här följer en beskrivning av processen utifrån intervjuer, dokumenterade arbetssätt 
samt kartläggning av gamla projekt. 

 

Ett projekt är generellt sett upplagt i olika faser såsom beskrivs i bilden nedan 
och även systemsäkerhetsarbetet följer modellen i figur 3. 
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Figur 3: Hur arbetet i systemsäkerhetsprocessen är upplagt.	  

4.2.1 Förstudie 

 

 

Figur 4: Förstudien. 
 

Förstudien börjar efter att en order kommit in till företaget med en 
verksamhetsåtagandespecifikation framöver kallat VÅS samt tekniska 
specifikationer såsom operationsbeskrivningar och allmänna beskrivningar 
av systemet. VÅS är det dokument som är mest styrande, det beskriver vad 
som ska utföras och hur det ska göras. Antal krav och vilka typer av krav 
kan skilja sig från projekt till projekt. En VÅS kan vara hur omfattande som 
helst eller innehålla väldigt få krav, det här beror på storlek på projekt samt 
hur noggrann beställaren är. Efter att underlagen har kommit in tillsätts en 
av företagets konsulter till att utföra en kalkyl i samråd med en ekonomisk 
ansvarig utifrån underlaget som erhållits från beställaren. Kalkylen ska visa 
hur mycket tid som kommer att krävas för att utföra systemsäkerhetsarbetet 
och hur de ekonomiska målsättningarna ska se ut, alltså hur mycket företaget 
ska ta betalt för arbetet. 

 
 
  

Förstudie Planering Genomförande Överlämning Avslut

Förstudie Planering Genomförande Överlämning Avslut
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4.2.2 Planering 

I planeringsstadiet börjar själva värdeflödet 

 

Figur 5: Planeringsstadiet. 
 

Efter kalkylen är klar tillsätts en konsult som ska utföra arbetet, ofta är det 
samma som gjort förstudiens kalkyl. Konsulten får underlaget i form av 
kalkylen på hur många timmar arbetet ska ta, tekniska specifikationer, 
operations och system beskrivningar samt VÅS. Allt underlag förutom 
kalkylen ska komma ifrån kunden. Här påbörjas en inläsningsperiod där 
konsulten studerar systemet, läser in sig på dess uppbyggnad, användning 
och studerar kundens krav väldigt noggrant. Att konsulten ska kunna påbörja 
och avsluta sitt arbete kräver att rätt underlag kommer in från kunden. 
Utifrån kraven i VÅS skriver konsulten ihop en systemsäkerhetsplan som 
framöver kallas SSPP. 

 

Figur 6: SSPP. 
 

I SSPP tydliggörs en plan över hur systemsäkerhetsarbetet ska utföras. Det 
bestäms också hur många och vilka milstolpar som finns och vilka 
aktiviteter som ingår med tillhörande beskrivning. Ofta kopplas aktiviteter 
till kraven i VÅS men inte alltid. SSPP ska innehålla teknisk beskrivning av 
systemet, användningsbeskrivning, vilka parter som står för vilka 
ansvarsområden samt avgränsningar för arbetet. Detta material är vad 
systemsäkerhetsarbetet kommer att baseras på. 

SSPP startas med att en mall hämtas in antingen från FMVs hemsida, från 
ett gammalt projekt eller så skapas en helt ny mall från grunden. De här 
olika metoderna innebär att det finns en viss ställtid som är svår att 
uppskatta eftersom den kan variera avsevärt. En bedömning görs över hur 
ingående varje punkt behöver beskrivas utifrån erfarenhet och jämförelse 
med gamla projekt. Planen skrivs ihop och ska omfatta det som krävs i VÅS, 

Förstudie Planering Genomförande Överlämning Avslut
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det kan även hända att konsulten lägger till andra krav som anses krävas för 
att göra ett komplett systemsäkerhetsarbete. SSPP görs i ett första utkast 
som tas med till ett uppstartsmöte där tanken är att se till så att konsulten har 
förstått kunden rätt. Om planen godkänns så kan arbetet påbörjas annars så 
redigeras planen efter kundens önskemål samt konsultens möjligheter till 
dess att ett godkännande uppnås. 
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Milstolpe 1: Anbud/planering 

I milstolpe 1 ska SSPP vara klar, analysobjekt och avgränsningar ska vara 
definierade. Planen ska ha gått igenom en granskning av kund för att 
säkerställa att den uppfyller kraven.  

 

4.2.3 Genomförande 

 

Figur 7: Allmänt om genomförande. 
 

Här börjar själva analysen av systemets riskkällor, risker och dess orsaker. 
Vilket görs i flera olika analysaktiviteter som undersöker systemet ur olika 
aspekter och livscykelfaser. Under de analytiska aktiviteterna använder 
företaget sig delvis av tidigare presenterat underlag och nytt underlag som 
tillkommer i takt med produktutvecklingen och om systemet förändras. Det 
sker också en löpande kontakt med produktens utvecklare, konstruktörer och 
andra parter som är inblandade i framtagandet av det tekniska systemet och 
har den tekniska expertisen. Hur mycket kontakt säkerhetsingenjören har 
med dessa parter kan skilja sig i olika projekt beroende på komplexitet samt 
hur mycket tid och resurser som finns i projektet. I vissa projekt kan det vara 
en konstant kontakt med andra parter i produktutvecklingen och i andra 
projekt kan den nästan vara obefintlig fram till granskning. Generellt sett 
sker dock en löpande kontakt under arbetets gång om frågor uppstår då det 
är underlagen från kunden som analyserna bygger på. 

 

Aktiviteter i genomförandefasen:  
 

 

Figur 8: Genomförandefasen. 

 

Preliminära analyser 

Förstudie Planering Genomförande Överlämning Avslut
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De preliminära analyserna PHL och PHA görs först och bör vara klara när 
produktutvecklingsprocessen når sin första milstolpe. Det behövs för att 
kunna leverera de risker som just nu kan kopplas till systemet samt vilka 
skyddsfunktioner och säkerhetsinstruktioner som redan har identifierats. En 
första design av produkten ska här fastställas men mycket av designen kan 
fortfarande komma att ändras fram till nästa milstolpe.  

 

Preliminär risklista eller PHL är det första steget i varje 
systemsäkerhetsutvärdering se Figur 8. Det är en form av analys där det 
övergripande analyseras vilka risker som systemet kan tänkas innehålla. Det 
finns en mall hämtad från FMVs hemsida som listar upp alla tänkbara risker. 
Till exempel finns det rubriker om krafter såsom kinetisk energi, tryck, 
mekanisk energi med mera. Kinetisk energi som ett exempel är en rubrik 
och under den rubriken finns till exempel rörliga föremål eller roterande 
föremål. Det är upp till konsulten att avgöra om risken finns och även 
gradera den från 1-4, det görs för att prioritera vilka risker som är relevanta 
och bör analyseras vidare. Vidare förklaring av graderingen finns i stycket 
efter figur 9.  

För att avgöra om risken finns eller inte görs det ofta brainstorming 
aktiviteter. Ibland sker det tillsammans med leverantör och kund eller så gör 
konsulten det självständigt. Detta beror på storleken och komplexiteten i 
projektet. Det vanligaste är att konsulten tillsammans med andra parter i 
utvecklingsprocessen sitter i en tvärfunktionell grupp för att leta fram och 
bedöma risker. Det inträffar också att om konsulten sitter själv och 
analyserar risker så ringer de upp en teknisk expert och diskuterar om någon 
risk känns oklart. 

För att kunna utföra PHL så krävs det en konstruktionsbeskrivning eller 
koncept som måste tillhandahållas av kunden. Om underlaget inte kommer i 
tid eller är ofullständigt kan inte aktiviteten avslutas. 
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Figur 9: Beskriver visuellt vilken del i olycksmodellen som PHL fokuserar 
på, riskkällor och dess farliga egenskaper (Interndokument). 

 
 

Riskerna som hittas i PHL kategoriseras sen från 1 till 4 på följande sätt: 

1.   Riskkällan finns ej, kommenteras enbart om ett förtydligande av någon 
anledning känns lämpligt. (Ingen risk) 

2.   Riskkällan finns, men ger såpass låga konsekvenser att den anses acceptabel. 
Kommenteras för att förklara varför konsulten tagit det ställningstagandet. 
(Låg risk) 

3.   Riskkällan finns och kan ha icke försumbara konsekvenser men den är redan 
hanterad av leverantörens riskanalys inför CE-märkning, kommenteras 
endast om det anses finnas ett behov för det. (Risk men är under kontroll) 

4.   Riskkällan finns och har icke försumbara konsekvenser samt är inte 
omhändertagen på ett korrekt sätt i riskanalysen inför CE-märkning. 
Kommenteras vid behov och tas vidare i resten av systemsäkerhetsprocessen 
för vidare analys. (Risk) 
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En PHL struktureras upp som i Figur 12 som är en sammansättning ifrån 
första raden av olika kategorier i FMVs standardmall från deras hemsida för 
PHL, det följer fler kategorier efter dessa men det ger en bild av hur 
strukturen ser ut. 

 

 

Figur 10: PHL exempel. 
 

Preliminära riskerna uppdaterats hela tiden ifall nya risker återfinns senare i 
projektet. Riskerna blir uppdaterad under hela projektet så att kunderna i 
slutändan får en komplett preliminär risklista. 

Preliminär riskanalys eller PHA är andra aktiviteten i genomförandet se 
figur 11. I PHA utgår konsulten från tidigare riskkällor som identifierats i 
PHL och fokuserar på vilka potentiella farliga tillstånd som kan tillkomma 
på grund av risker. Dessa farliga tillstånd analyseras och sen bedöms 
riskerna efter vad för konsekvenser riskerna kan innebära för person, 
egendom och/eller yttre miljö. För att kunna starta med PHA krävs att 
konsulten har påbörjat eller avslutat PHL samt att flödesschema och 
driftprofil tillhandahålls av kunden. Underlagen behövs för att kunna göra 
analysen verklighetsbaserade och utan dessa underlag går det inte att 
genomföra analysen. Konsulten för över risker som prioriterats som treor 
och fyror in i PHA.   
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Figur 11: Figuren beskriver visuellt vilken del av olycksmodellen som PHA 
fokuserar på (Interndokument). 

 

Själva utförandet av PHA består också till stor del av brainstorming det 
diskuteras också vilka typer av farliga tillstånd som kan uppstå kring 
riskkällan. Det farliga tillståndet kan leda till en vådahändelse som vid 
exponering leder till en olycka. Till exempel kan ett fordons rörelseenergi, i 
det farliga tillståndet hög hastighet, i kombination med vådahändelsen 
”hamna på fel sida av vägen”, vid exponering kan detta leda till en krock 
som orsakar en olycka i form av dödsfall eller invaliditet. I PHA ingår också 
att identifiera eventuella skyddsmekanismer och skadereducerande åtgärder 
för att minska riskerna som i exemplet från Figur 11.  

Figur 12 och 13 nedan visar hur en typiska dokumentationen kan se ut för 
PHA. Riskkällor kopplas gentemot PHL i exemplet med riskkällan 9.1 och 
11.8, vådahändelser ges ett id till exempel VH_19E som i Figur 12 och 13 
nedan visar. Riskkällor och vådahändelser indexeras på det här viset för att 
skapa en spårbarhet genom dokumentationen.  
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Figur 12: Vådahändelser och olyckor i PHA. 

  

 

Figur 13: Skyddsfunktioner och säkerhetsinstruktion i PHA. 

 

Hittas några nya risker i senare skede efter PHA så går konsulterna tillbaka 
och ändrar även i PHA så att den hela tiden är uppdaterad.  

 
 

Risklogg 

Efter de preliminära analyserna påbörjas en risklogg som sammanfattar 
riskerna. I riskloggen görs en värdering av riskerna och det dokumenteras 
vilka risker som är accepterade eller icke accepterade. Olika 
bedömningskriterier finns här för hur risker ska värderas, där konsulten 
utgår från en riskmatris som avgör tolerabla gränser eller icke tolererbara 
gränser. Exempel på hur en risk matris kan se ut följer nedan i Tabell 1.  

 
Tabell 1: Riskmatris.  

  A B C D E 
1 ET ET ET BT T 
2 ET ET ET BT T 
3 ET ET BT T T 
4 ET BT T T T 

•   ET: Ej tolerabel risknivå                                          
•   BT: Begränsat tolerabel risknivå 
•   T:Tolerabel risk nivå  

I X led i matrisen ligger sannolikhetsbedömning A-E där tillexempel: 

•   A: Kommer troligtvis inträffa frekvent under livslängden 
•   B: Kommer troligen inträffa flera gånger under livslängden 
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•   C: Kommer troligen inträffa någon gång under livslängden 
•   D: Osannolikt men möjligt att händelsen kan inträffa under livslängden 
•   E: Väldigt osannolikt kommer troligen aldrig inträffa 

I Y led i matrisen ligger en konsekvens bedömning 1-4 där tillexempel: 

•   1: Katastrof eller dödsfall. 
•   2: Allvarlig personskada, personen kommer inte bli helt återställd efter 6 

månader. 
•   3: Mindre allvarlig personskada som kan omhändertas på vårdcentral medför 

ingen längre funktionsnedsättning. 
•   4: Försumbar personskada, skadan kan skötas på plats och medför ingen 

nedsatt förmåga efter vård. 
 

Konsekvens behöver inte bara vara personskada utan liknande 
bedömningskriterier används för ekonomisk, materiell eller miljö skada.  

Riskloggen är ett dokument som följer med genom hela processen och blir 
som en sammanfattning på allt som har gjorts där varenda risk och 
riskminskande åtgärd finns med. 

 

Kvalitetskontroll inför milstolpe 2 

Här sker vanligtvis en kvalitetskontroll först internt där en annan 
systemsäkerhetsingenjör granskar arbetet. Det sker även en granskning som 
utförs av kunden, där någon som är expert på själva systemet granskar 
arbetet. Granskningen leder ofta till en hel del ändringar som konsulterna får 
arbeta vidare med.   

 

Milstolpe 2: Initial design 

Första utkastet av produktens design är gjord inför milstolpe 2 men mycket 
kan komma att ändras i designen även framöver. Vid den här milstolpen bör 
de preliminära riskkällorna vara klara.  

Orsaksanalyser 

Syftet med orsaksanalyser är att undersöka vissa aspekter eller livscykelfaser 
som ett system genomgår. En orsaksanalys kan vara fokuserad på 
underhållsfasen och en annan orsaksanalys handlar om integrationen mellan 
delsystem. Hur många och vilka typer som görs beror delvis på vad kunden 
har kravställt och vad som anses lämpligt av konsulten beroende på 
systemets sammansättning. Ett exempel är ifall systemet ska integreras med 
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ett annat system måste de risker som kan uppstå när systemen används 
tillsammans undersökas. 

Orsaksanalyser är egentligen flera olika aktiviteter men som innehar ungefär 
samma syfte. Antalet orsaksanalyser som utförs beror på vad som anses 
nödvändigt för att kunna bekräfta att systemet är säkert. 

 Målet med orsaksanalyser är att finna olycksrisker kopplade till en vis 
aspekt till exempel underhåll och sen undersöka och finna riskminskande 
åtgärder. Riskminskande åtgärder innebär att konsekvensen och/eller 
sannolikheten för att det ska inträffar minskar. 

  

 

 

Figur 14: Beskriver visuellt vilken del i olycksmodellen som 
orsaksanalyserna belyser (Interndokument). 

Nedan följer en lista på ett urval av orsaksanalyser som under 
kartläggningen identifierats som vanligt förekommande. Något som är värt 
att notera är att analyserna går till på ungefär samma vis. Det som är största 
skillnaden är ur vilket perspektiv experten tittar på systemet. Syftet beskrivs 
nedan visuellt i Figur 14. 
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•   Operating and support hazard analysis eller O&SHA – Aktivitet 
som analyserar olycksrisker utifrån ett användningsperspektiv, omfattar 
exempelvis provning, underhåll, modifieringar, träning och installation. 

•   Enviromental hazard analysis eller EHA – EHA behandlar 
vådahändelser som kan leda till utsläpp till omgivningen. 

•   Subsystem hazard analysis eller SSHA – SSHA utförs om systemet 
består av flera tekniska delsystem och syftar till att identifiera vilka fel 
som uppstår i systemets delsystem eller komponenter som har potential 
att orsaka vådahändelser och olyckor. 

•   System hazard analysis eller SHA – Den här analysen fokuserar på 
interaktionen mellan olika delsystem och samverkan med andra tekniska 
system. 

•   Risk analys inför avveckling av system eller RADS – Här utvärderas 
vilka risker som kan finnas vid avveckling av systemet. 

 

Vilket material som krävs för att utföra analysen beror på vilken 
orsaksanalys som ska utföras. Ordningen som analyserna utförs, påverkas av 
vilket material som säkerhetsingenjören just nu har tillgång till. Ibland kan 
till exempel planen för underhålls eller avvecklings inte vara klar, vilket 
innebär att analysen inte går att utföra tills materialet blir tillgängligt.  

milstolpe 3 

Här sker vanligtvis en kvalitetskontroll först internt där en annan 
systemsäkerhetsingenjör granskar arbetet. Efter det sker det en granskning 
som utförs av kunden, där någon som är expert på själva systemet granskar 
arbetet. Kritik ifrån granskningar leder till ändringar och vidare arbete i 
analyser som sen slutförs. 

 

Milstolpe 3: Slutlig design 

I den här milstolpen blir designen mer eller mindre fastställd, de ändringar 
som kan komma att uppstå framöver på systemets design är ofta relativt 
små. Här ska majoriteten av arbetet vara klart förutom riskloggen. Under 
perioden mellan andra och tredje milstolpen ligger fokus på att värdera 
risker och föreslå åtgärder 

 

Säkerhetskravlista eller SRCA  

I SRCA listas riskminskande åtgärd som identifierats för signifikanta risker. 
Alla riskminskande åtgärder som tas med i SRCA ska vara överenskomna 
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och bekräftas om att de verkligen ska införas i samråd med leverantör och 
slutkund.  

När SRCA utförs hämtas informationen från riskloggen där kraven skrivs 
ner i en lista se exempel i Figur 15 nedan. 

 
RAD	   KRAV	   VERIFIERING	  AV	  

KRAVUPPFYLLNAD	  
ANMÄRKNING	  

1.	   D01.:Backkame
ra	  finns	  

Okulärbesiktning	   Kunds:	  Tekniska	  specifikation,	  
Krav	  TS:1	  	  

Figur 15: Exempel spårbarhet i SRCA. 
 

Förklaring av Figur 15: D01 är ett ID för riskminskande åtgärden 
"Backkamera finns" som har hämtats ifrån ett kund krav. Att kravet är 
uppfyllt verifieras genom att inspektera och helt enkelt se så att 
backkameran finns "Okulärbesiktning". 

Systemsäkerhetsutlåtande eller SCA 

SCA är ett slutgiltigt säkerhetsutlåtande ifall systemet uppfyller 
systemsäkerhetskraven och är godkänd för användning.  

 

Kvalitetskontroll innan överlämning 

Här sker vanligtvis en kvalitetskontroll först internt där en 
systemsäkerhetsingenjör granskar arbetet. Sen sker en granskning av kund 
där en teknisk expert, någon som är expert på själva systemet granskar 
arbetet. Kritik ifrån granskningen som leder till ändringar i det här skedet 
handlar det mest om utformning och formuleringar i dokumentationen. Med 
undantaget ifall det inte upptäcks några uppenbara misstag som inte hittats i 
tidigare granskningar. 

 

Milstolpe 4: Produktion av system 

I milstolpe fyra ska riskminskandeåtgärder, säkerhetsutlåtande och 
säkerhetsrapport vara påbörjade och alla orsaksanalyser ska vara klara. 
Fokus mellan milstolpe tre och fyra ligger på att genomföra de 
riskminskande åtgärder som föreslagits. 

 

Milstolpe 5: Test/Verifiering 
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Alla systemsäkerhetsaktiviteter ska vara färdiga inför Milstople 5. Mellan 
milstolpe fyra och fem ligger fokus på att verifiera att riskminskande 
åtgärder har genomförts. 

 

Säkerhetsrapport eller SAR 

SAR är en sammanställning och beskrivning av det systemsäkerhetsarbete 
som har utförts och ligger sen till grund för systemsäkerhetsutlåtandet. I 
SAR dras en slutsats huruvida systemet anses vara säkert eller inte. Det 
redovisas också om det finns några kvarstående risker i systemet inför 
användning. För att kunna färdigställa SAR krävs att alla analys aktiviteter 
samt SRCA är färdigställda. 

 

4.2.4  Överlämning 

I överlämningsfasen lämnas all dokumentation över men den huvudsakliga 
produkten är SAR, SCA och Riskloggen.  

 
Figur 16: Överlämning. 
 

 

Figur 17: Vad som ingår i överlämning 

Milstolpe 6: Leverans 

Nu ska projektet levereras till kunden, vilket innebär att all dokumentation 
lämnas över. SAR, SCA och riskloggen är de dokumenten som är kundens 
huvudprodukt men i vissa fall anser kunden att orsaksanalyserna också kan 
vara intressanta.  

Avslut 

Systemsäkerhetsingenjörens arbete är fullbordat när beställaren har godkänt 
systemsäkerhetsutlåtandet och officiellt bestämt att systemet är säkert för 
användning. 
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 Figur 18: Avslut.
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4.3 Värdeflödeskarta 

En värdeflödeskarta har ritats i figur 19 över processflödet, för att skapa en 
bild över hur flödet ser ut. Tiderna i kartan är hämtade från ett representativt 
projekt, aktiviteter kan överlappa varandra i stor utsträckning vilket kommer 
att påvisas ytterligare i en projekt karta över samma projekt som tiderna är 
hämtade ifrån som återfinns i figur 20 det finns även en till projekt karta i 
Bilaga 1. Hur många aktiviteter som överlappar kan skilja sig från projekt 
till projekt. Ledtiden är något som varierar stort och inte är något som 
företaget själva kan styra över då processen går vid sidan om ett 
produktutvecklingsprojekt hos kund. Processen kan inte avslutas förrän det 
tekniska systemet är färdigutvecklat och hur lång ledtiden är varierar därför 
från projekt till projekt. Cykeltiderna alltså själva arbetstiden i processtegen 
är väldigt kort i jämförelse med den tid som det tar tills processen är slut, det 
är väldigt mycket väntetid i varje aktivitet. Ledtiden är baserad på 8 timmars 
arbetsdagar då fallföretaget bara arbetar kontorstider och projektet är utfört 
av en person. 

 

Figur 19: Värdeflödeskarta 
  



49   
David Borg, Tim Dahlin & Mikael Hagsten 

 

 

 

Figur 20: Projektkarta 

 

I vertikala axeln har vi namn på olika aktiviteter, horisontal axeln 
representerar tid och har med siffrorna 1-9 som representerar steg för att 
lättare kunna se vilka som görs samtidigt. I horisontal axeln finns också 
datum för när planens första utkast blev klart och när projektet slutfördes. 
Exakt tid när aktivitet avslutas finns i varje ruta i form av datum det som är 
okänt är när varje aktivitet påbörjades. Varje ruta står för ett tillfälle där 
ändringar gjorts i dokumenten. 

 Vad som görs i varje steg övergripande: 

1.       SSPP första utkast skapas (2017-08-17). 

2.       SSPP andra utkast avsett för att skickas till remiss hos FMV (2017-09-04) 

3.       SSPP slutversion uppdaterad efter remiss (2017-09-21). 

4.       Första arbetsutgåva av PHL, PHA och Orsaksanalyser skapas (2017-10-31). 
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5.       PHL och PHA uppdateras med experthjälp och Risklogg första utgåva 
skapas som statusinformation till kund mellan 2017-11-20 och 2017-11-23. 

6.       Efter interngranskning uppdateras PHA och PHL, Orsaksanalyserna 
uppdateras efter systemexperthjälp och första arbetsutgåva av SRCA, SCA 
och SAR skapas (2017-12-23). 

7.       Orsaksanalyser, SRCA, RL, SCA och SAR uppdateras efter 
interngranskning (2017-12-13). 

8.       Uppdatering inför formell granskning av FMV PHL, PHA, Orsaksanalys, 
SRCA, RL, SCA och SAR uppdateringen görs efter resultat från informell 
granskning. Första utgåva görs av RADS som skickas direkt till formell 
granskning av FMV (2018-01-25). 

9.       Slutversion av PHA, PHL, Orsaksanalyser, SRCA, RL, RADS, SCA och 
SAR görs grundat på den formella granskningen av FMV(2018-02-20). 

 
 

4.3 Likhetsidentifiering 

För att mer ingående studera skillnader och likheter i aktiviteterna mellan 
olika projekt så valdes slumpvist fem stycken olika projekt ut. Denna 
kartläggning utfördes på så vis att innehållet i aktiviteterna studerades. Om 
t.ex. risken "fallande föremål" fanns så markerades den i samtliga dokument. 
Detta gjordes för alla riskerna, för att kunna kartlägga aktivitetsmomentens 
likheter. Dessa fem projekt varierade mycket i vilka aktiviteter som gjordes 
samt vilka risker som var intressanta. Gällde det en produkt som användes i 
marina miljöer eller en produkt som används i markmiljö så var det olika 
typer av risker som var intressanta.  

Nästa steg var att undersöka flera olika projekt som handlade om samma 
system typ. Undersökningen gick till på samma vis och det valdes att 
undersöka sju stycken olika projekt vars produkter var av samma tekniska 
system. Vilka aktiviteter som blev gjorda och hur aktiviteterna gjordes 
kunde även här variera. Det fanns dock många likheter i vilka risker som var 
intressanta för projekten. T.ex. risken rörliga föremål var intressant för alla 
dessa projekt. Det fanns många risker som fanns med i alla projekt.  
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4.4 Arbetssätt 

Olika personer på avdelningen arbetar på väldigt olika sätt, dokument som 
kommer från en person kan skilja sig väldigt mycket från en annan anställd 
på samma avdelning. Det kan vara att alla analyser dokumenteras i samma 
dokument eller att de dokumenteras separat. Skillnaden beror också ibland 
på hur det tekniska systemet ser ut, vilket medför vissa analysaktiviteter inte 
kommer att göras. Andra aktiviteter tillförs på grund utav att de anses 
nödvändiga. Det kan också vara så att kunden har begärt att det ska se ut på 
ett specifikt sätt. 

Flera aktiviteter utförs samtidigt, när till exempel något väntar på granskning 
eller underlag påbörjas en annan aktivitet. Detta leder till att aktiviteterna 
pågår parallellt med varandra vilket gör att ordningen rubbas se i figur 4 och 
bilaga 1.  

Anställda använder sig av gamla arbetsdokument som bas för att starta nya 
arbeten. De går tillbaka i historiken och kollar på andra projekt av liknande 
typ för att ge riktlinjer och inspiration till hur analyser och skrivning kan 
utföras och struktureras. Just nu har företaget ett arkiv som befinner sig i en 
mapp på en delad hårddisk där alla projekt ligger i en lång lista med namn 
på dokument såsom G2304. Vissa dokument finns inte heller i arkivet utan 
kan ligga på respektive persons hårddisk. 

Företaget anser att kunden kommer använda sig av alla dokumentationer. 
Därför menar de att det är av stor vikt att alla risker som finns i alla analyser 
överförs till alla dokument.  

Intervjuer som är gjorda med kunden säger att det är framförallt 
Riskloggen, Säkerhetsutlåtande och Säkerhetsrapporten som de kommer 
använda sig av. De andra dokumenten blir bara intressanta om det finns 
något som inte verkar stämma i de tre dokumenten. Så länge alla risker och 
dess tillhörande information finns med i riskloggen så behöver de inte föras 
över till tidigare dokumentation. Kunden anser att preliminära risklistor 
(PHL och PHA) bör stängas redan efter milstolpe 2.  

4.5 Tid 

Tiden har hämtats ifrån tidsrapportering se tabell 2 som gjorts i samband 
med projekt där tiden för varje aktivitet har dokumenterats. Värt att notera är 
att tider för resor, kundmöten och den typen av aktiviteter har exkluderats 
ifrån listan då vi anser att det är väldigt svårt att påverka. Urvalet på 4 
projekt är gjort på grund utav att studien har tillgång till en begränsad mängd 
projekt och dessa var de projekt där tidsrapportering var uppdelad i olika 
kategorier och inte bara lagt som en klumpsumma. 
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Tabell 2: Insamlad tidsdata. 

 
 
  



53   
David Borg, Tim Dahlin & Mikael Hagsten 

 

4.6 Aktiva förbättringsarbeten på fallföretaget 

Företaget erbjuder många kurser och satsar mycket för att utveckla 
anställdas kompetens. Det finns dessutom en stor vilja att förbättra 
verksamheten hos de anställda och det pratas flitigt om att något borde 
göras. Det finns däremot inga aktiva projekt som faktiskt är budgeterade till 
förbättringsåtgärder förtillfället. Pengar finns avsatta till 
förbättrings/utvecklingsarbete men för att få tillgång till de resurserna krävs 
det konkreta förslag som det inte finns någon avsatt tid eller system för att få 
fram.  
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5. Analys 

5.1 Planeringsfasen 

I planeringsfasen så bestäms det vad som ska göras, hur det ska göras och 
vem som ska göra det. Det bestäms också vilket underlag som kommer 
behövas för att kunna utföra arbetet. Det som inte framgår i planeringen är 
dock när underlaget ska finnas tillgängligt. För att säkerställa att konsulten 
ska kunna göra ett optimalt arbete och kunna följa ett kontinuerligt flöde mer 
likt värdeflödeskartan, borde det planeras in när varje aktiviteters underlag 
ska finnas tillgängligt. En sådan tydlig överenskommelse skulle underlätta 
för konsulten så att de inte behöver hoppa mellan aktiviteter utan kan istället 
avsluta en aktivitet i taget. Att inte kunna göra färdigt olika aktiviteter i 
ordning leder till det som i teorin benämns som slöseri i form av brist på 
information, halvfärdiga arbeten, omarbete och att konsulten får arbeta runt 
den information de har just nu.  

Som vi kan se i projekt kartan i bilaga 1 kan vi se att planen "SSPP" inte var 
färdig förrän arbetet redan var slutfört. Detta anses inte tillhöra det normala 
men att det inträffar är väldigt bekymmersamt. Från teorin om 
projektstyrning kan man konstatera att ett projekt utan en plan kommer att ta 
längre tid och kosta mer än ett projekt med en tydlig plan.  

 

5.2 Genomförandefasen 

Genomförande fasen kan delas upp i tre huvudsakliga områden analys 
aktiviteter, rapportskrivning och granskning. Analysaktiviteterna är kreativa 
processer där det genom brainstorming aktiviteter analyseras vilka risker och 
potentiella olyckor som kan uppstå utifrån systemets sammansättning.  

Det finns egentligen inget bestämt arbetssätt utan bara en standard som säger 
ungefär vad innehållet behöver vara. Hur arbetet ska utföras är upp till varje 
konsult, det innebär att alla jobbar på olika sätt. Målet borde vara att i större 
utsträckning försöka följa ett kontinuerligt flöde i processen. I nuvarande 
läge blir det nästan omöjligt för någon att ta över ett projekt som de själva 
inte har arbetat med. Ifall en konsult skulle bli sjuk eller av någon anledning 
försvinna från projektet så skulle det bli svårt för en ny person att bara ta 
över det. Ett stort problem är också att veta i vilket stadie projektet befinner 
sig i eftersom aktiviteterna sällan slutförs i en ordning. Alla aktiviteterna är 
igång samtidigt vilket innebär att det skulle vara gynnsamt om en aktivitet 
avslutas innan nästa aktivitet påbörjas. För även om utförandet av en 
specifik aktivitet ser annorlunda ut så skulle den nya konsulten i alla fall 
veta hur långt in i processen som projektet har kommit. Är alla aktiviteter 
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igång samtidigt så är det väldigt svårt att bedöma hur mycket som återstår att 
göra i ett projekt.   

Att avsluta en aktivitet i taget har också ur en tidsaspekt stor fördel, varje 
gång du arbetar med flera dokument samtidigt har du en ställtid. Där 
ställtiden från att du pausar det ena dokumentet tills det att du börjar arbeta 
med nästa dokument. Om fokus ligger på att arbeta med en aktivitet i taget 
försvinner mycket ställtider. Just nu kan det se väldigt rörigt ut och om vi 
tittar på värdeflödeskartan och projekt kartan så kan vi se att väldigt många 
aktiviteter är igång samtidigt. 

 
 

5.2.1 Preliminära analyser 

I de preliminära analyserna ska risker plockas fram och sen prioriteras 
utefter vilka som ska tas vidare i senare analyser. Företaget väljer ofta att gå 
tillbaka och lägga till risker som hittas i senare analyser i den preliminära 
risklistan. Utifrån intervju med FMV som är slutkunden har det framkommit 
att detta inte anses vara något som skapar värde för dem och måste således 
anses vara ett slöseri. Då fokus i de preliminära analyserna ska vara just 
identifiering och prioritering av vad som ska tas vidare till nästa analys. Det 
blir då meningslöst att lägga till nya risker i PHL som redan har analyserats i 
en orsaksanalys vilket medför mycket slöseri med tid. 

 

5.2.2 Orsaksanalyser 

Här ligger svårigheterna i att ha rätt material tillgängligt för att kunna arbeta 
med ett kontinuerligt flöde. Milstolpar finns när analyser ska vara klara, men 
det bör också finnas milstolpar för när underlag ska finnas tillgängligt för 
konsulten som beställaren får rätta sig efter. Det här är ett måste för att 
kunna skapa ett kontinuerligt flöde i processen och för att kunna bestämma 
på förhand i vilken ordning aktiviteter ska utföras. Processen kräver ett bra 
samarbete med kund och det ligger även i kundens intresse att arbetet följer 
en strukturerad plan som konsult krävs det att underlaget för att utföra 
arbetet som kunden betalar för finns tillgängligt vid rätt tidpunkt.  

 

5.2.3 Leverans/avslut 

De sista aktiviteterna som avslutas är SRCA, SAR och SCA. De här 
aktiviteterna är mer eller mindre rapporter som baseras helt på det 
analysarbete som gjorts tidigare. SRCA listar riskminskande åtgärder och 
verifierar att det har implementerats och hur det verifierats. Själva utförandet 
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i form av verifiering är svårt att påverka då det kan ske i form av inspektion 
eller läsning av manualer eller liknande. Rapportskrivning i SRCA är inte 
det som tar längst tid enligt den data vi har fått ut vilket gör att här är svårt 
att ge några förbättringsförslag som är specifika för just SRCA.  

SAR är en rapport som är en sammanfattning av arbetet det är mer eller 
mindre så att det skrivs en sammanfattning av arbetet som gjorts och 
analyser läggs som bilagor. Texten är oftast unik för olika system vilket 
betyder att det krävs att det skrivs en ny varje gång. Vi har inte tillräckligt 
med data för att lägga fram förbättringsförslag som är specifika för SAR. 
Det är svårt att lägga förbättringsförslag för just rapportskrivning då 
innehållet skiljer sig helt från projekt till projekt, en stor del av tiden som 
läggs består av att titta igenom vad som gjorts tidigare för att kunna skapa 
sammanfattningen. Att det finns en tydlig och bra struktur i tidigare 
dokument och en utförlig risklogg är det som kan påverka tiden det tar att 
skapa SAR. 

SCA är själva systemsäkerhetsutlåtandet som baseras på allt arbete som 
gjorts, det är inte heller en aktivitet där vi ser några förbättringsmöjligheter. 
Det är en text med beskrivningar som redan har skrivits i tidigare dokument 
och kan mer eller mindre kopieras över följt av ett utlåtande att systemet är 
säkert. Hur svårt det är att utfärda beror på hur bra det tidigare arbetet har 
gjorts och dokumenterats. 

 

5.2.4 Kvalitetskontroller/Granskningar 

Det finns många kvalitetskontroller i processen, för många 
kvalitetskontroller kan vara ett slöseri då det är bättre att göra rätt från 
början snarare än att göra kontrollera och korrigera i efterhand. I den här 
processen ser vi dock på kvalitetskontrollerna som något nödvändigt då 
konsulten som arbetar med processen inte är en expert på det tekniska 
systemet utan är snarare experter på själva metodiken. Konsulten vet vad 
som behöver utföras för att följa lagar och föreskrifter samt vilken 
dokumentation som krävs. Kvalitetskontrollerna är ett sätt att säkra att 
konsulten har förstått systemet rätt och att kunden får checka av att arbetet 
fortskrider som planerat, då det är ett projekt där kund och konsult ska 
samarbeta och vara på samma bana. 

5.3 Likhetsidentifiering 

Resultatet från att undersöka projekt som var helt olika tekniska system gav 
utfallet att det fanns en stor mängd variation eftersom kundens krav, olika 
arbetssätt och storleken på projektet varierade. Variationen i sig är ett 
problem eftersom det gör det svårt för konsulterna att ta över projekt från 
varandra och samarbetet försvåras avsevärt. Eftersom det inte fanns någon 
ordentlig tidsrapportering om hur lång tid varje aktivitet tog. Det fanns ingen 
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dokumentation om kvalitén i dokumenten så det var omöjligt att säga om det 
var effektivt eller ineffektivt. Det fanns tidsrapportering som visade på total 
tiden men det säger ingenting eftersom det inte finns något att jämföra med. 
Riskerna i sig varierade väldigt mycket och det misslyckades med att hitta 
en rödtråd eftersom riskerna var väldigt kopplade till det specifika tekniska 
systemet som projektet arbetade med 

Undersökningen på dokumenten när det var produkter som var av samma 
tekniska system gav också variation. Variationen denna gång var dock 
kopplat mer till vem som utförde aktiviteterna än skillnaderna i projektets 
storlek. När det var samma typ av tekniskt system så fanns det en tydlig 
rödtråd i riskerna som var av intresse. Arbetssättet kunde fortfarande variera 
från kundkraven men standardinnehållet var ändå likt tidigare arbeten. De 
flesta risker som har analyserats var inte unika från projekt till projekt, 
likheterna var störst i PHL. Att tillämpa ett sätt att snabbt kunna utesluta 
risker som inte är relevanta för specifika tekniska system. Genom att snabbt 
kunna identifiera risker som är av hög grad relevanta skulle underlätta 
arbetet avsevärt och minska tiden som behöver läggas på aktiviteterna. 

5.4 Projektarkivet 

I uppstarten av aktiviteter har det visat sig att i väldigt många fall hämtas det 
in information från äldre liknande projekt. Där det finns svårigheter i att 
hitta rätt projekt i arkivet då det är väldigt ostrukturerat och det är svårt att 
hitta det som söks. I dokumentet finns det möjlighet att ändra, flytta och 
radera andra kollegors arbeten. Detta är ett problem då delningen av 
information och erfarenhet hämmas av struktur som företaget har. Här skulle 
en ny arkivstruktur kunna struktureras upp för att bygga en ordning och reda 
som är anpassad för alla. Det ska även finnas det ska finnas backuper och ett 
inloggnings system som stödjer ”check in/check out” funktioner så att ingen 
ska råka ta bort någon annans arbete. Här ska även finnas ett redigerings 
register vid ändringar i dokument.  

Det skulle leda till att fler kunde ta del av den kunskap som lagras i gamla 
projekt och göra uppstarten av nya dokument enklare och smidigare och 
därmed minska ställtider. Här skulle även tidigare nämnda startup listor 
kunna placeras på en bra plats i arkivet tillgängligt för alla. För det här 
behövs en taggstruktur skapas som gör att vissa systemtyper har speciella 
dokument namn så det blir enkelt att söka utan att på förhand veta vilket 
dokument man letar efter. I nuläget fungerar det så att om en konsult letar 
efter ett tidigare projekt får de gå och fråga den som arbetat med det för att 
hitta rätt, eller alternativt gå igenom hela arkivet tills de hittar rätt. 
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5.5 Tid 

Målet med arbetet är till stor del att försöka spara tid i arbetet för företaget, 
då tid är pengar. Samma problem med brist på standardutförande och 
hoppande mellan olika aktiviteter återfinns igenom hela processen och alla 
aktiviteter är lika beroende av underlag.  

Problematiken med att mäta tiden är att trots att det går att hitta vart mest tid 
går åt så säger tidrapporteringen ingenting om hur effektivt arbetet är. 
Eftersom allt görs i projekt och projekten har olika storlekar så kan inga 
tydliga slutsatser dras ifrån tidsanalysen.  

Det som går att utläsa i tidsrapporteringen är dock vart det går åt mest tid. 
Ska något förbättringsarbete göras så bör det vara där det ger störst effekt 
om tiden minskar med några procentenheter. Det blir tydligt i tabell 2 under 
rubrik 4.5 att det som företaget spenderar mest tid på är deras 
analysaktiviteter i genomförandet. I analysen har alla preliminära och 
orsaksanalyser kategoriserats som analysarbete. I de aktiviteterna utförs 
mest analyser medan själva skrivandet är en väldigt liten del. Resten har 
placerats som övrigt då hur mycket som har dokumenterats kring 
granskning, förstudie och administration varierar stort. Vi har även valt att 
titta på hur mycket som spenderas i preliminära kontra orsaksanalyser och 
preliminära analyser är där mest tid spenderas. Utifrån tiden kan vi inte 
utläsa huruvida något är effektivt eller inte men i och med att vi identifierat 
överarbete i de preliminära analyserna i form av att man går tillbaka och 
lägger till risker som hittas i senare skede så går det att vinna tid där. 

 

5.6 Aktiva förbättringsarbeten på fallföretaget  

Det finns ingen struktur för att ta fram förbättringsförslag på företaget, ingen 
förslagslåda eller möten där diskussionen tas upp kring vad som skulle 
kunna göras för att driva utvecklingen framåt. Att skapa ett forum för idéer 
för hur arbetssättet ska utvecklas där de kan tas upp utredas och diskuteras 
bör övervägas. Att det inte just nu finns några aktiva budgeterade 
förbättrings projekt men att det finns en vilja tyder på att organisationen står 
stilla. Det är bra att utveckla människors kompetens i form av intern och 
extern utbildningar men vad händer om dessa människor som det investeras 
i slutar? Kortsiktigt skulle förbättringsarbete bli en kostsam investering 
eftersom det kostar att ha konsulter som arbetar med förbättringar som kan 
ta tid innan investeringen betalar av sig. Långsiktigt så skulle 
effektiviseringsarbete i takt med organisationens tillväxt kunna bespara 
mycket pengar. Det bör bedrivas processutveckling och 
effektiviseringsarbete för att utveckla eller bibehålla en hög 
konkurrenskraftighet. 
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5.7 Sammanfattning av problem och förbättringsmöjligheter 

•   Otydlig planering gör att rätt material inte alltid finns på plats vid rätt 
tid. 

•   Det arbetas med flera aktiviteter samtidigt på grund av materialbrist och 
struktur det här leder till mycket ställtider och inget tydligt kontinuerligt 
flöde. 

•   Preliminära risklistor fortsätter uppdateras genom hela projektets gång 
trots att inte kunden efterfrågar det och standarden säger att det inte 
behöver göras. 

•   Det finns en tydlig röd tråd i projekt som gäller liknande tekniska system 
framförallt i preliminära risklistor vilket tyder på att det finns 
möjligheter till standardisering. 

•   Navigeringen i projektarkivet är krånglig och det försvårar att hitta 
gamla projekt för inspiration eller underlag.   

•   Förutsättningarna för att arbeta med ständiga förbättringar finns inte i 
nuläget. Det finns inget forum för att ta upp idéer och det finns inga 
aktiva förbättringsprojekt på avdelningen. 
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6. Förbättringsförslag och diskussion 
Här tas förbättringsförslag som framkommit ur studien upp och diskuteras 

6.1 Kontinuerligt flöde 

För att få underlag i tid bör det göras upp vid planeringenfasen när olika 
aktiviteter ska utföras och när underlaget ska finnas tillgängligt, om det 
skulle förändras måste det kommuniceras mellan parterna. Vi anser alltså att 
i planen bör inte bara vilka aktiviteter som ingår finnas med, utan också i 
vilken ordning och vid vilken tidpunkt som det ska utföras samt när 
underlaget ska vara tillgängligt. På så vis kan det byggas ett kontinuerligt 
flöde där det utförs en aktivitet i taget, om det görs skulle det leda till en 
minskning av administrativa sölerier genom att säkra att rätt information 
finns tillgängligt när den behövs. Mindre halvfärdiga arbeten, mindre 
väntetid och mindre omarbete skulle tillkomma i processen. Det skulle 
kunna leda i förlängningen till en stabil standardiserad process, som 
utformas så den ger underlag för ständiga förbättringar och nya IT-stöd. 
Utmaningen ligger i att det krävs ett visst samarbete från kunden för att 
säkra underlaget. 

Det bör även ske en dialog om vad som verkligen skapar värde för 
slutkunden. Efter preliminära analyser har genomgått en granskning och 
blivit uppdaterade så bör de preliminära analyserna helt stängas för att 
bespara tid. Fallföretaget upplever att väldigt mycket tid går åt till att pendla 
mellan olika dokument hela tiden för att uppdatera rikslistor. Detta är i 
grund och botten rent slöseri eftersom slutkunden inte ens använder sig av 
de preliminära analyserna när produkten är färdigutvecklad. De preliminära 
risklistorna är till för att prioritera i ett tidigt skede vilka risker som ska tas 
vidare till mer ingående analys, det är därför ingen poäng i att gå tillbaka 
och skriva in risker som hittas i ett senare skede i de preliminära analys 
dokumenten. Den nya processen skulle kunna se ut mer som figur 21, med 
ett rakare flöde där en aktivitet avslutas i taget och aktiviteterna startar när 
underlaget tillhandahålls.  
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Figur 21: Kontinuerligt flöde 

6.2 Startup risklista 

Om aktiviteter som gjorts på liknande tekniska system kunde undersökas 
och "standard risker" som förekommer i alla projekt kunde identifieras. 
Finns det möjlighet att göra en startup risklista för den typen av tekniska 
system som kan fungera som ett underlag när aktiviteten startar. Eftersom 
det har visat sig finnas en tydlig rödtråd i de tekniska systemen gällande 
riskerna så finns det stora möjligheter att göra ett hjälpdokument till 
aktiviteterna för att underlätta arbetet. Studenterna gjorde ett exempel som 
skulle hjälpa framtagningen av preliminära riskerna till en specifik typ av 
system som förekommer ofta. För att göra dokumentet så tillämpbart som 
möjligt för konsulterna så valde studenterna att använda den redan 
existerande mallen från FMV med modifikation. Alla risker som FMV 
mallen har finns även med i den nya mallen. Det som har förändrats är att 
alla risker som har funnits i tidigare projekt i samma typ av tekniska system 
är markerade. Markeringen är gjord på den specifika risken på så vis att den 
beskriver i hur många tidigare projekt risken har varit intressant. Som ett 
exempel "rörliga delar (4 av 7)" då har risken funnits i fyra av sju tidigare 
projekt vilket gör att konsulten bör lägga lite mer vikt i att undersöka den 
risken gentemot någon risk som inte har funnits i något tidigare projekt. De 
risker som aldrig har funnits i tidigare projekt är fortfarande med i mallen 
men rödmarkerade. Konsulten har fortfarande sista ordet om riskerna är 
intressanta men detta skulle kunna bli ett starkt underlag för att göra ett 
analysarbete mer effektivt och samtidigt bibehålla en hög kvalité eftersom 
de självklara riskerna blir svårare att missa. 

Det bör göra ytterligare undersökningar och förbättringsarbeten på andra 
aktiviteter än bara preliminära listor på riskkällor. Att göra mallar och 
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hjälpdokument skulle förmodligen inte bara minska den totala tiden för ett 
projekt utan det skulle även troligtvis minska variationen. Standardisera 
arbetssättet mer skulle öppna dörrar för nya förbättringspotentialer.  

På så vis skulle många risker kunna vara ifyllda redan vid starten av 
projektet och arbetet snabbas på både genom att ge inspiration till den 
kreativa processen men också för att många risker redan finns ifyllda och 
klara. Systemsäkerhetsingenjören och andra parter kommer ändå gå igenom 
listan flera gånger och om något då inte stämmer överens med just detta 
system kan det justeras. Självklart kommer processen fortfarande behöva 
göras och risker unika för det specifika systemet läggas till men en 
minskning i tid kan ändå uppnås. 

6.3 Strukturerat projekt arkiv  

Att skapa ett arkiv med lättnavigerad struktur skulle kunna vara ett sätt att 
underlätta och spara tid vid uppstart av aktiviteter. I det här arkivet skulle 
också startup risklistor till systemtypen placeras tillsammans med gamla 
projekt för att skapa en tillgänglighet för alla medarbetare.  

 

6.4 Ständiga förbättringar 

För att verkligen kunna arbeta med att göra organisation mer effektiv krävs 
det att organisationens kultur verkligen framhäver vikten av att alltid 
förbättras. Ledarskapet ska alltid uppmuntra kreativitet och ny tänk. Ett 
förslag är att tillägna en hel dag åt att bara arbeta med förbättringar, en 
innovations dag. Där konsulter kan genom brainstorming hitta egna 
förbättringsåtgärder för att effektivisera organisationen. Det skulle underlätta 
avsevärt att ha en dedikerad dag åt det eftersom det annars är svårt för 
konsulterna att motivera varför de ska få en budget att försöka leta 
förbättringsmöjligheter. Förslagsvis hade en tavla kunnat finnas, varje gång 
någon kommer på något som "borde göras" så kan de sätta upp en "post-it" 
lapp på tavlan och sen när innovationsdagen kommer kan medarbetarna 
försöka förverkliga idén eller göra upp en tydlig plan så att de kan 
argumentera för budgetanslag. Det här är viktigt då enligt teori så anses en 
av de värsta formerna av slöseri att inte utnyttja medarbetarnas kunskaper 
och kreativitet. Detta förslag skulle öka möjligheterna att verkligen ta vara 
på kreativiteten hos medarbetarna. Förhoppningsvis kommer dagen och 
tavlan leda till nya innovationer som skulle göra verksamheten mer 
produktiv. Det skulle också visa att man på allvar vill skapa en 
företagskultur som strävar efter att utvecklas tillsammans med 
medarbetarna.  
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6.5 Resultat/Metoddiskussion 

Det här är en fallstudie som har utförts ute på ett företag där forskarna har 
spenderat hela perioden på plats på företaget. Det här ger en väldigt hög 
validitet till de data som har samlats in. Ett problem med processen som 
undersökts är att den generellt sett pågår under väldigt lång tid och på grund 
av tidsbegränsning inte kunnat följas i realtid. Studien är baserad på 
intervjuer och studier av dokumentation från färdiga projekt. Intervju 
objekten kan ha varit subjektiva i sina svar vilket påverkar reliabiliteten i 
studien men för att motverka det har flera medarbetare på plats och även 
medarbetare på andra orter intervjuats för att få data från flera olika källor. 
Även studien av gamla projekt tillför reliabilitet till studien då vi där kan se 
hur det faktiskt såg ut men på en mer övergripande nivå. Med mer tid hade 
en längre studie kunnat göras där projekt följs i realtid för att kunna gräva 
ännu djupare i problematiken det hade kunnat ge bredare och mer 
tillförlitliga resultat då mer detaljerad mätning av tid hade kunnat utföras 
och därmed bidra med ett kompletterande kvantitativt resultat.  

Ett stort hinder i arbetet var att vi blev begränsade med att inte få tillgång till 
alla arkiv och tidigare projekt. Det var mycket om och men innan vi ens fick 
tillgång till den informationen vi har använt oss av nu. Hade tillgången på 
data varit större så hade just kartläggningen av vad som verkligen är 
problemet kunnat bli mer underbyggt.  

För vidare studier skulle vissa lösningar kunna utvärderas ytterligare, kanske 
det är möjligt att bryta ner startup risk listor ännu längre. Det kan tillexempel 
vara möjligt att bryta ner det till komponent nivå att vissa komponenter i ett 
tekniskt system bidrar med vissa risker. Det här skulle kräva vidare studier 
av tekniska beskrivningar på systemen och en större kompetens och 
förståelse kring det tekniska i systemen. Det skulle också vara möjligt att 
studera andra aktiviteter såsom orsaksanalyser mer ingående och ta fram 
liknande lösningar för dem. Det skulle också vara intressant med en studie 
som mer ingående studerar påverkan av leverantörssamarbetet på 
produktiviteten. 
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7. Slutsatser 
Att långsiktigt investera i att göra verksamheten mer produktiv skulle 
resultera i att företaget blir mer lönsamt och mer konkurrenskraftigt. 
Effektivisering är något som driver mänskligheten framåt, innovationer och 
effektivisering krävs för att lösa alla de stora globala problemen som 
mänskligheten möter. Marknaden är i ständig rörelse och den kräver 
kontinuerligt förbättrade produkter och tjänster. I den globala marknaden 
löper ett företag som inte följer med i utvecklingen stor risk att bli 
utkonkurrerat av andra företag som bedriver förbättringar. Då produktivitet 
är samma sak som utfall genom insats borde företaget försöka minimera sitt 
överarbete och enbart göra det som skapar värde för kunderna för att bli mer 
produktiva och därmed bibehålla eller öka sina konkurrenskraft. Preliminära 
risker och analyser bör stängas efter att de gått igenom granskning. Det bör 
ske tydligare uppgörelser med kunden angående vad kunden har för krav 
och även se till att konsulterna får rätt underlag så tidigt som möjligt. Det 
skulle tillföra mindre slöseri i arbetsprocessen i form av ställtider och väntan 
men dessutom öka kvaliteten på säkerhetsarbetet och därmed bidra till bättre 
och säkrare utrustning till företag och försvarsmakt för att skapa ett säkrare 
samhälle.  

Att skapa hjälpdokument och mallar för specifika tekniska system skulle 
göra företaget mer produktivt. Det finns ett stort behov av att försöka 
standardisera och strukturera sitt arbetssätt i ett kontinuerligt flöde. Om alla 
gör på samma sätt i en tydligt strukturerad process så ökar det möjligheterna 
till framtida effektiviseringsarbete. Med vidare studier och arbete skulle det 
kunna gå att skapa liknande hjälpdokument för alla aktiviteter i processen, 
om data samlas in kring projekt med olika tekniska system och 
sammanställs.  

Det finns stor potential till att bli mer produktiv inom tjänstesektorn. För att 
uppnå en högre produktivitet gäller de att identifiera slöseri och forma sin 
organisation till att prioritera förbättringsarbete så produktiviteten kan ligga i 
fokus på lång sikt.  

Studien visar på att tydliga kravställningar ifrån både kunder och företaget 
som tillhandahåller tjänsten är viktigt för att skapa förutsättningar för att 
arbeta produktivt. Det är tydligt att kommunikation och samarbete är av 
högsta vikt för att båda parter ska dra största nytta av affären. Det krävs för 
att skapa förutsättningarna för båda parter att kunna vara så produktiva som 
möjligt, med tillgängliga underlag och en tydlighet i vad som krävs för att 
kunna göra ett bra jobb.  

Det är också tydligt utifrån studien att förenklingar av processer och 
eliminering av moment som inte tillför något till slutprodukten har stor 
betydelse när det kommer till produktivitets ökningar. Överarbete är utifrån 
den här fallstudien en faktor som minskar produktiviteten. Det här är 
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självklart något som kan skilja sig stort från företag till företag, men när vi 
talar om att öka produktivitet är det viktigt att bekämpa överarbete och det är 
rimligt att anta att de flesta företag utför någon typ av överarbete även om 
utsträckningen varierar. 

Arbetet har uppnått sitt syfte som en lärande process och har dessutom ökat 
vår förståelse kring effektivisering. Frågeställningen har delvis besvarats i 
form av de förbättringsförslag som har förts fram i rapporten. Vad som 
saknas är mätningar som faktiskt slutgiltigt bevisar att förslagen faktiskt 
leder till ökad produktivitet men inom studiens tidsram och processen natur 
alltså att den pågår under väldigt lång tid är inte sådana mätningar möjliga 
utan får lämnas till eventuella mer omfattande studier i området. 

  



66   
David Borg, Tim Dahlin & Mikael Hagsten 

 

 

 

Referenser 
 

Andersen, Heine. 1990. Vetenskapsteori och metodlära. Samfundslitteratur, 
Frediksberg.  

  

Andersson, Curt. 2001. I konsultens värld. Lund: Studentlitteratur 

  

Arbetsmiljöverket(https://www.av.se/produktion-industri-och-
logistik/produktutformning-och-ce-markning/(Hämtad 2018-01-31)  

 

Kecklund, Lena, Arvidsson, Marcus, & Lindvall, Johan. (2014). 
Systemsäkerhet i arbetslivet: Förklaringar och gemensamma mönster. 
Arbetsmarknad &Amp; Arbetsliv, 20(3), 41-53.	  

 

Arora-Jonsson, Stefan. 2014. Tillväxtanalys. “Sverige i Globala värdekedjor 
– förändringar av företagens roll i en alltmer sammanflätad världsekonomi”. 
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser	  
http://www.tillvaxtanalys.se/download/18.201965214d8715afd16bcbc/1432
808091621/Rapport%202014_12%20Sverige%20i%20globala%20v%C3%
A4rdekedjor.pdf	  (Hämtad	  2018-‐02-‐28)	   

  

Blomberg, Jesper. 2013. Myter om projekt. Studentlitteratur: Lund 

 

Chena-Huan Cheng, James. Tsang B Huang, Po. 2013. Supply chain 
management with lean production and RFID application: A case study, 
Expert systems with applications, Vol 40, No 9, pages 3389-3397  

  

David, Fred R. 2011. Strategic mangement Concepts and Cases. Pearson 
Education inc: New Jersey 



67   
David Borg, Tim Dahlin & Mikael Hagsten 

 

  

Davidson, Bo. Patel, Runa. 2011. Forskningsmetodikens grunder - Att 
planera, genomföra och rapportera en undersökning. Studentlitteratur: Lund 

 

Dennis, Pascal. Shook, John. 2015. Lean Production Simplified, 3rd edition: 
A plain, Language Guide to the world’s most powerful production system. 
CRC Press: Boca Raton 

 

Denscombe, Martyn. 2016. Forskningshandboken: För småskaliga 
forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Studentlitteratur: Lund 

 

Dyrina, E., & Gavrikova, N. (2016). Experience in applying lean production 
concepts in the service sector. SHS Web of Conferences, 28, N/a. 

 

Fejes, Andreas. Thornberg red, Robert. 2015.  Handbok i kvalitativ 
analys. Liber: Stockholm  

 

Försvarets materielverk. 2011. Handbok Systemsäkerhet, H SystSäk 
2011. Försvarsmaktens säkerhetsinspektion och FM: Stockholm 

 

Hallin, Anette. Karrbom Gustavsson, Tina.	  2015. Projektledning. Liber: 
Stockholm  

 

Hartman, Jan. 2001. Grundad Teori: Teorigenerering på empirisk 
grund. Studentlitteratur: Lund 

 

Jacobsson,Ulf. (https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapport
er_och_opinionsmaterial/Rapporters/globaliseringen-av-svenskt-
naringsliv_527731.html) (Hämtad 2018-02-05)  

 



68   
David Borg, Tim Dahlin & Mikael Hagsten 

 

Jonsson, Anna. 2012. Kunskapsöverföring & Knowledge 
management. Liber: Malmö 

 

Kamél, Elisabeth. 2017. Effektiv projekt-kommunikation: Nyckeln till 
projektets framgång. Liber: Stockholm 

 

Keyte, Beau. Locher, Drew. 2008. Leanhandboken - 
Värdeflödeskartläggning inom administration, service och tjänster. Liber: 
Malmö  

 

Krohn Solvang, Bernt. Holme Magne, Idar. 1997. Forsknings-metodik: Om 
kvalitativa och kvantitativa metoder. Studentlitteratur: Lund 

 

Larsson, Linus. 2008. Lean administration - Konsten att införa och 
praktisera Lean i administrativa stödprocesser. Liber: Malmö 

 

Mckeown, Max. 2014. The Innovation Book: How to Manage Ideas and 
Execution for Outstanding Results. FT Publishing International: New Jersey 

 

Rother, Mike. Shook, John. 2004. Lära sig se. Lean enterprise institute 
Sweden: Göteborg 

 

SCB. http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-
amne/arbetsmarknad/arbetskraftsundersokningar/arbetskraftsundersokningar
na-aku/pong/statistiknyhet/arbetskraftsundersokningarna-aku-september-
2017/ (Hämtad 2018-02-28)  

 

(2005) ”The new improvement frontier: Developing lean administration”, 
Strategic Direction, Vol. 21 Issue: 11, pp.33-35. Emerald group publishing 
Limited 

  



69   
David Borg, Tim Dahlin & Mikael Hagsten 

 

 
Bilaga 1: Karta projekt 2 

I Y axeln har vi namn på olika aktiviteter, SSHA, SHA, EHA samt O&SHA 
har skrivits som Orsaksanalys då de har skrivits tillsammans i ett dokument. 
I X axeln har vi tid tanken med siffrorna 1-12 är att lättare kunna se vilka 
som görs samtidigt exakt tid finns i varje ruta i form av datum. Rutorna ovan 
hamnar i samt startdatum och slutdatum för projektet. Varje ruta står för ett 
tillfälle där ändringar gjorts i dokumenten och där står datum ändringen 
gjordes. 

 

1.   SSMP enda och första utgåva (2013-06-26) 
2.   SSPP första utkast (2014-03-11) 
3.   PHL första utkast (2014-04-25) 
4.   PHL andra utkast efter kunds kommentarer (2014-05-09) 
5.   SAR första utkast innehåller också PHA (2014-05-15) 
6.   SSPP andra utkast Plan inte klar än (2014-05-25) 
7.   SAR andra utkast har nu PHA och orsaksanalyser i sig och RL första utkast 

(2014-06-05) 
8.   SCA första utkast (2014-06-12) 
9.   SAR uppdaterad enligt kunds kommentarerar innehållandes orsaksanalyser 

och PHA, RL andra utkast (2014-06-05) 
10.  SCA andra utkast (2014-06-30 
11.  PHL färdigställd (2014-08-08) 
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12.  SAR innehållandes orsaksanalyser och PHA, RL och SCA färdigställda. 
Plan färdigställdes samtidigt som hela arbetet var klart (2014-11-10), SSPP 
färdigställd (2014-11-11)
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Bilaga 2: Intervjufrågor för längre mer ingående intervjuer 

Övergripande process 

Vad	  vi	  är	  ute	  efter	  i	  den	  här	  rubriken	  är	  hur	  processen	  ser	  ut	  ovanifrån	  för	  
någon	  som	  inte	  har	  en	  aning	  om	  vad	  systemsäkerhet	  är.	  Alltså	  vad	  finns	  det	  
för	  typer	  av	  faser	  typ:	  Inkommande	  order-‐>	  orderberedning-‐>planering-‐
>Ingående	  material-‐>Värdeskapande	  aktivitet-‐>leverans.	  Hur	  den	  här	  
kedjan	  ser	  ut	  och	  vart	  det	  uppstår	  väntan	  och	  hur	  de	  förhåller	  sig	  till	  
varandra.	  Vi	  är	  också	  intresserade	  av	  vilka	  verktyg	  som	  används	  etc. 

Vad	  händer	  när	  ni	  får	  en	  ny	  order?	  Hur	  ser	  det	  ut? 

Hur	  ser	  planeringsstadiet	  ut?)(	  Eller	  om	  det	  finns	  något	  som	  händer	  
däremellan)	   

Vad	  görs	  i	  planeringsstadiet	  övergripande? 

Vilka	  faser	  följer	  efter	  planeringsstadiet? 

Vad	  görs	  i	  varje	  fas	  övergripande? 

Varför	  finns	  dessa	  faser? 

Vilken	  ordning	  arbetar	  man	  i	  är	  det	  många	  saker	  som	  görs	  samtidigt	  eller	  
finns	  det	  en	  tydlig	  sekvens? 

Vart	  sker	  det	  överlämningar	  och	  till	  vad/vem? 

Vart	  sker	  det	  väntan	  och	  i	  vilken	  form? 

Hur	  skulle	  ni	  beskriva	  ert	  arbetssätt?	  Finns	  det	  nåra	  specifika	  arbetssätt	  tex	  
agila	  principer,	  lean,	  sunt	  förnuft? 

	   

Finns	  det	  ett	  bestämt	  arbetssätt	  eller	  rutin	  som	  ska	  följas	  i	  ert	  arbete? 

Om	  ja	  -‐>	  Hur	  ser	  det	  arbetssättet	  ut? 

Vem	  är	  det	  som	  bestämt	  arbetssättet? 

Upplever	  ni	  att	  olika	  personer	  arbetar	  på	  olika	  sätt? 

Vad	  ser	  ni	  för	  svårigheter	  i	  ert	  arbete	  just	  nu	  finns	  det	  några	  specifika	  
problem? 

Vilka	  verktyg	  arbetar	  ni	  med?(Program	  så	  som	  excel,	  word) 
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Vad	  finns	  det	  för	  nackdelar	  och	  fördelar	  med	  dessa	  program? 

Ingående på process 

Dessa	  frågor	  syftar	  på	  att	  vi	  ska	  få	  en	  förståelse	  för	  vilka	  moment	  som	  alltid	  
eller	  oftast	  ingår	  i	  ett	  projekt.	  Vad	  som	  brukar	  ingå	  i	  dessa	  olika	  moment	  
och	  framförallt	  vilken	  koppling	  de	  har	  till	  varandra	  om	  de	  är	  beroende	  av	  
varandra.	  Vi	  vill	  också	  ha	  en	  bild	  över	  hur	  mycket	  kontroll	  ni	  har	  över	  hur	  
processen	  ska	  se	  ut. 

Vilka	  bestämmelser	  finns	  det	  som	  måste	  följas? 

Vilka	  steg	  ingår	  alltid? 

Finns	  det	  någon	  bestämd	  ordning	  för	  vilka	  aktiviteter	  som	  kommer	  och	  
när? 

Hur	  ser	  ordningen	  ut? 

Vilka	  aktiviteter	  går	  parallellt? 

Vilka	  aktiviteter	  är	  beroende	  av	  varandra?	  Är	  det	  något	  som	  inte	  kan	  börja	  
förens	  något	  annat	  är	  klart? 

Vart	  sker	  det	  överlämningar? 

SSPP 

Vad	  är	  syftet? 

Hur	  öppnas	  den	  upp?(mallar?) 

Vad	  är	  indatan?(råmaterial) 

Vad	  måste	  den	  innehålla? 

Vad	  har	  den	  för	  kopplingar	  till	  andra	  aktiviteter? 

Hur	  går	  man	  tillväga	  när	  den	  utförs? 

Är	  det	  något	  som	  görs	  parallellt? 

PHL 

Vad	  är	  syftet? 

Hur	  öppnas	  den	  upp?(mallar?) 
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Vad	  är	  indatan?(råmaterial) 

Vad	  måste	  en	  PHL	  innehålla? 

Vad	  finns	  det	  för	  kopplingar	  till	  andra	  dokument? 

Hur	  går	  man	  tillväga	  när	  en	  PHL	  utförs? 

Är	  det	  något	  som	  görs	  parallellt? 

När	  går	  man	  tillbaka	  och	  ändrar	  i	  PHL? 

Går	  man	  tillbaks	  och	  ändrar	  i	  PHA	  i	  senare	  skede?	  Om	  ja,	  Varför	  går	  man	  
tillbaks	  och	  ändrar	  i	  PHL? 

PHA 

Vad	  är	  syftet? 

Hur	  öppnas	  den	  upp?(mallar?) 

Vad	  är	  indatan?(råmaterial) 

Hur	  går	  man	  tillväga	  när	  en	  PHA	  utförs	  och	  varför?	   

Vad	  finns	  det	  för	  koppling	  till	  andra	  aktiviteter? 

Vad	  måste	  PHA	  innehålla	  och	  varför? 

Är	  det	  någon	  aktivitet	  som	  görs	  parallellt 

Går	  man	  tillbaks	  och	  ändrar	  i	  PHA	  i	  senare	  skede?	  Om	  ja,	  varför? 

Orsaksanalyser	  (SSHA,SHA,EHA,	  O&SHA	  osv) 

Vad	  är	  syftet? 

Hur	  öppnas	  den	  upp?(mallar?) 

Vad	  är	  indatan?	  (råmaterial) 

Hur	  går	  de	  till	  vad	  har	  de	  för	  koppling	  till	  andra	  aktiviteter	  och	  sinsemellan? 

Hämtar	  man	  information	  i	  något	  tidigare	  dokument	  som	  utformats?	  Tex	  
PHL,	  PHA,	  SSSP?	  Om	  ja	  vilken	  information? 

Är	  det	  något	  som	  görs	  parallellt?	  (	  Varför	  görs	  det	  isådanafall	  paralellt?) 
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Hur	  avslutas	  den? 

Vad	  blir	  resultatet	  av	  dessa? 

SRCA 

Vad	  är	  syftet	  med	  SRCA? 

Hur	  öppnas	  den	  upp?(mallar?) 

Vad	  är	  indatan?(råmaterial) 

Hur	  går	  den	  till? 

Vad	  har	  den	  för	  koppling	  till	  andra	  aktiviteter? 

Är	  det	  något	  som	  görs	  parallellt? 

Hur	  avslutas	  den? 

Vad	  blir	  resultatet	  av	  SRCA? 

RL 

Vad	  är	  syftet? 

Hur	  öppnas	  den	  upp?(mallar?) 

Vad	  är	  indatan?(råmaterial) 

Hur	  går	  den	  till? 

Vad	  har	  den	  för	  koppling	  till	  andra	  aktiviteter? 

Är	  det	  något	  som	  görs	  parallellt? 

Hur	  avslutas	  den? 

Vad	  blir	  resultatet? 

SCA	  (Slutprodukt) 

Vad	  är	  syftet? 

Hur	  öppnas	  den	  upp?(mallar?) 

Vad	  är	  indatan?(råmaterial) 

Hur	  går	  den	  till? 
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Vad	  har	  den	  för	  koppling	  till	  andra	  aktiviteter? 

Är	  det	  något	  som	  görs	  parallellt? 

Hur	  avslutas	  den? 

Vad	  blir	  resultatet? 

	   

	   

Frågor kring projekt 1  

Det	  här	  projektet	  har	  vi	  tittat	  lite	  på	  utformningen	   

SSPP 

Vad	  händer	  innan	  SSPP	  startas? 

Vad	  är	  det	  som	  görs	  i	  SSPP	  och	  vad	  är	  det	  som	  tar	  tid	  och	  varför? 

Det	  gjordes	  3	  olika	  versioner	  av	  den	  ett	  Första	  utkast	  vad	  gjordes	  i	  första	  
utkastet? 

Första	  utkastet	  färdigställdes	  2017-‐08-‐18,	  Hur	  lång	  tid	  tog	  det	  
uppskattningsvis	  att	  göra	  första	  utkastet? 

Varför	  var	  inte	  första	  utkastet	  den	  slutgiltiga	  versionen? 

Andra	  utkastat	  färdigställsdess	  2017-‐09-‐04	  och	  är	  avsett	  för	  remiss	  hos	  
FMV,	  vad	  ändrades	  i	  andra	  utkastet	  och	  varför? 

Hur	  lång	  tid	  tog	  det	  att	  göra	  andra	  utkastet? 

Efter	  FMV	  remiss	  uppdateras	  SSPP	  till	  en	  färdigställd	  version	  som	  är	  klar	  
2017-‐09-‐21,	  vad	  är	  det	  som	  ändras	  och	  hur	  mycket	  tid	  läggs	  på	  
ändringarna? 

PHL,	  PHA	  och	  Orsakanalyser 

PHL	  och	  PHA	  och	  Orsaksanalyserna(SSHA,	  SHA,	  EHA,	  O&SHA)	  har	  alla	  ett	  
färdigställt	  utkast	  2017-‐10-‐31.	  När	  påbörjas	  respektive	  aktivitet? 

Hur	  ser	  förhållande	  ut	  mellan	  dessa	  utförs	  alla	  aktiviteterna	  samtidigt	  eller	  
finns	  det	  någon	  sekvens? 
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PHL	  görs	  5	  olika	  utkast	  totalt	  läggs	  11,5	  timmar	  på	  PHL	  enligt	  
tidsrapporteringen,	  vad	  är	  det	  som	  görs	  i	  varje	  utkast	  vad	  är	  det	  som	  
förändras	  och	  varför? 

PHA	  görs	  också	  5	  utkast	  som	  verkar	  gå	  hand	  i	  hand	  med	  PHL	  arbetas	  det	  
paralellt	  med	  dem	  hur	  ser	  förhållandet	  ut? 

PHA	  och	  EHA	  har	  tidsrapporterats	  tillsammans	  och	  tidsåtgången	  sägs	  vara	  
42,75	  timmar	  hur	  mycket	  tid	  har	  gått	  åt	  i	  varje	  steg	  och	  hur	  mycket	  tid	  på	  
respektive	  aktivitet? 

Orsaksanalyserna	  SSHA,	  SHA,	  EHA,	  O&SHA	  görs	  i	  4	  utkast	  där	  alla	  utom	  ett	  
går	  hand	  i	  hand	  med	  PHA	  och	  PHL	  görs	  alla	  dessa	  parallellt?	   

Risklogg 

Riskloggens	  första	  utkast	  färdigställs	  samtidigt	  som	  andra	  utkastet	  av	  PHL	  
och	  PHA	  när	  påbörjas	  riskloggen? 

Riskloggen	  görs	  4	  utkast	  vad	  fylls	  in	  i	  respektive	  utkast? 

Det	  har	  rapporterats	  11,75	  timmar	  kopplade	  till	  riskloggen	  hur	  mycket	  tid	  
går	  åt	  till	  varje	  utkast? 

SRCA 

SRCA	  görs	  i	  4	  utkast	  där	  det	  första	  färdigställs	  2017-‐12-‐08	  när	  påbörjas	  
SRCA? 

Varför	  påbörjas	  det	  just	  då? 

Vad	  händer	  i	  de	  efterföljande	  3	  ändringarna? 

Utkast	  av	  SRCA	  färdigställs	  i	  samband	  med	  utkast	  av	  andra	  aktiviteter	  hur	  
ser	  deras	  relation	  ut? 
 

 

 

 

 

 

 


