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Sammanfattning 
Syftet med studien är att utveckla ny kunskap om behovet som finns för energidata i ett 

industriföretag som verkar inom järn- och stålsektorn. Studien bidrar på så sätt till en djupare 

förståelse för faktorer som begränsar eller ökar en organisations förmåga att använda energidata. 

Användning av energidata har hög verksamhetsrelevans inom vald näringslivsgren eftersom det 

finns en konkurrensfördel i att ständigt effektivisera resurs- och energianvändningen i 

produktionsprocesser. 

Studien angriper energidata ur ett holistiskt perspektiv och utreder behovet i tre olika 

organisationsnivåer i delar av en energiintensiv produktionsprocess. Genom tillämpning av en 

kvalitativ metod, och tre åtskilda semistrukturerade djupintervjuer söktes svar på vad som 

begränsar eller hjälper en organisations medarbetare att bli mer engagerade i arbetet med 

energieffektivisering med hjälp av energidata. 

Resultatet visar att det finns ett behov av att synliggöra och visualisera energidata på arbetsplatsen 

för att öka allmänintresset för organisationens energianvändning. En respondent anser att 

energinyckeltal ökar i relevans och ger ett ökat engagemang om det anpassas till den mottagare 

som adresseras. Vidare ansåg en av respondenterna att ledningen borde öka efterfrågan av 

energidata för att förmedla att organisationens energikostnad prioriteras. En tydligare efterfrågan 

från ledningen skulle på så vis kunna stimulera till en ökad användning av energidata i det 

ständiga förbättringsarbetet. 

Fortsatt forskning behövs för att utveckla kartläggningsmetodiken ytterligare med målet att 

kunna generalisera behovet på organisationen som helhet. I en sådan forskningsstudie vore det 

lämpligt att genom en kvantitativ metod utforma en enkät som grundar sig i den empiri som 

inhämtats i föreliggande studie, för att sedan samla data ur en representativ population av 

organisationens medarbetare. 

 

Sökord: Medarbetares engagemang, Effektiv energianvändning, Energieffektivisering, Energidata, 

Visualisering av energidata, Energiledning, Förbättringsarbete 

  



ii 
 

Abstract 
The purpose of the study is to identify, analyse and present an organisational need of energy data 

in an industrial company operating in the steel sector. Thus, the researcher develops an in-depth 

understanding of factors that cause limitations or increase an organisation's ability to use energy 

data. The business relevance of using energy data is significant in order to create competitive 

advantages and continuously improve the resource efficiency in energy-intensive manufacturing 

processes. 

The study was carried out using a qualitative method and it approaches energy data from a 

holistic perspective, auditing its use or not use in three organisational levels within an energy-

intensive manufacturing process. To collect empirical data, three semi-structured interviews were 

carried out to find out what limits or helps an organisation's employees to become more involved 

in energy issues by the means of energy data. 

The results highlight the need to visualize energy data in the working place area as a way to 

increase public interest in the organisation. Furthermore, respondents felt that the energy 

performance indicators must be adapted to specific functions in order to gain relevance and 

increase the commitment of employees. One of the respondents expressed that top management 

should request energy data more often to give a clear signal that the organisation's energy cost is 

highly prioritized. A clear demand from management would thus encourage co-workers to use 

energy data in a continuous improvement process. 

The results of the study cannot be applied to all employees within each organisational level of the 

company. Through the qualitative method, the author developed a unique understanding of how 

energy data are used in the specific situation of three respondents. This knowledge opens the way 

to increase the validity of future studies. Further research should aim to generalize the needs of 

the organisation as a whole. In such a research study, it would be appropriate to use a quantitative 

method to design a questionnaire based on the empirical data gathered in this study.  

 

Key Words: Co-Worker Commitment, Energy Efficiency, Energy Data, Energy Visualisation, 

Energy Management, Continuous Improvement 

 

  



iii 
 

Förord 
Författaren har under sina fyra terminer på Mittuniversitetet i Östersund haft som ambition att 

utveckla en tvärvetenskaplig kunskap, som i hans nuvarande arbete och framtida forskning ska 

kunna tillämpas för att ge svensk industri ökade förutsättningar att utvecklas på ett socialt, 

ekonomiskt och hållbart sätt.  

Författaren vill tacka den studerade organisationen för att de avsatt resurser för att möjliggöra 

efterfrågad empiriinsamling. Ett särskilt tack riktas till organisationens energiansvarig och de tre 

respondenterna.  Författaren vill också passa på att önska organisationen stort lycka till med 

framtida utmaningar att integrera energidata i sitt ständiga förbättringsarbete. 

Slutligen vill författaren tacka Per Sommarin, Maria Johansson och Patrik Thollander för det stöd 

de gett mig under examensarbetet och hela studieperioden. Författaren tar ansvar för 

felskrivningar och felaktig referering om så förekommer.  

 

Göteborg, 2016. 

Anders Svensson 
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1 Inledning 
Joung et al, (2013) fastslår att tillverkande företag står inför en global utmaning i att producera 

hållbara produkter ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Utöver de ökande 

hållbarhetskraven på slutprodukter belyser Hibbard (2009) att det ligger en utmaning i att 

utveckla och implementera hållbara produktionsmetoder. Det betyder att 

produktionssystemen som används i tillverkande företag ständigt behöver optimeras och 

effektiviseras i samtid som hållbara produkter och tjänster produceras. Ur ett internationellt 

perspektiv menar Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet) att nya värderingar, dynamiska 

kundkrav, globala miljöutmaningar och regulatoriska krav driver efterfrågan av allt mer 

resurssmarta, individualiserade produkter, tjänster och system.  Förändringarna leder till 

kraftigt ökad efterfrågan på nya lösningar vilket påverkar utformning av produkter, tjänster, 

produktionssystem och affärsmodeller. (Regeringens proposition 2012/13:30 ) 

Jayanthi (1991) bekräftar detta genom att argumentera för att näringslivets förmåga att anpassa 

sig till yttre faktorer är avgörande för långsiktig konkurrenskraft. De yttre faktorerna menar 

Jayanthi (1991) är kundkrav, statliga regleringar, teknik och konkurrenter. Emellertid 

konstaterar Soosay et al (2016) att svenska organisationer har god erfarenhet av att hantera 

risker och fördelar på den internationella marknaden. Sverige har historiskt sett en stark 

position och tradition av att till exempel vidareförädla naturresurser till konkurrenskraftiga 

produkter. Trenderna ställer allt större krav på förnyelse och vidareutveckling. År 2015 

hamnade Sverige på tredje plats i kategorin toppresterande länder i Europa i GII (Global 

Innovation Index). 2012 och 2013 låg Sverige på andra plats och nedgraderades 2014 till den 

nuvarande tredjeplatsen (WIPO, 2016). 

Konkurrenskraft inom tillverkningsindustrin kommer framgent vara beroende av en stark 

verksamhetsutveckling där fokus bör ligga på kunskapsförsörjning, smarta och effektiva 

produktionsprocesser samt en flexibel och ändamålsenlig arbetsorganisation (Tillväxtverket, 

näringsdepartementet, 2015). En vanligt förekommande metod för verksamhetsutveckling är 

att arbeta med kvalitetsutveckling. Poksinska et al, (2010) listar kostnadsreducering, viljan till 

ökad marknadsandel och ökad konkurrenskraft som yttre drivkrafter för att arbeta med 

kvalitetsutveckling.  Dessa drivkrafter triggas på grund nya kundbehov, konkurrens och 

statliga regleringar. Lean, Sex Sigma, Business Excellence och TQM (Total Quality 

Management) är fyra av flera användbara metoder och filosofier för att ständigt förbättra en 

organisations proceser och prestanda. Metoderna kan tillsammans med interna ledningssystem 

beskrivas som inre drivkrafter för att arbeta med kvalitetsutveckling. 

I nämnda metoder och filosofier förekommer någon typ av modell för att implementera, driva 

och vidareutveckla ett ständigt förbättringsarbete. Pintelon and Gelders (1992) menar att för 

att behålla konkurrenskraft behöver industriföretag driva ett framgångsrikt förbättringsarbete. 

Ni och Sun (2009) skriver i “The relationship among organisational learning, continuous 

improvement and performance improvement: An evolutionary perspective”, att kontinuerligt 

förbättringsarbete direkt påverkar en organisations prestanda. Vidare fastslår Singh (2015) att 

framgångsrikt förbättringsarbete ger stora möjligheter att reducera tillverkningskostnader 

samtidigt som en kundtillfredställelse uppnås.   
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För att driva ett systematiskt och framgångsrikt förbättringsarbete över tid behövs en stark 

infrastruktur i förbättringsarbetet. Bergman och Klefsjös (2012) hörnstensmodell är ett sätt att 

beskriva vilka värderingar ett framgångsrikt kvalitetsutvecklingsarbete bör innehålla. En av 

hörnstenarna är fokuserat kring en organisations arbete med ständiga förbättringar och driva 

förbättringsprocesser1 i organisationer. I teorin listas ett antal drivkrafter för att driva ständigt 

förbättringsarbete i organisationer. Känslan av delaktighet, starkt ledarskap, tillgång till 

relevant information och data bedöms vara drivkrafter och ge inspiration för 

förbättringsarbete (Jeyaraman & Kee Teo, 2010). Relevant information till rätt funktion ska 

enligt Stentoft Arlbjørn (2011) leda till ett ökat engagemang hos medarbetare. Dessa 

drivkrafter bör adresseras då nya initiativ ska implementeras för att för att väl fungerande 

förbättringsarbete ska upprättas inom fler organisationer. 

I förbättringsarbeten är organisationer i behov av information och mätdata för att bland annat 

möjliggöra kvalificerade analyser och för att basera beslut på fakta (Bergman och Klefsjö, 

2012). Informationsteknologin som utvecklats de senaste åren har gett större möjligheter för 

inhämtning av mätdata och information. En typ av information och data som ännu inte 

används i den omfattning det finns potential för är energidata. Anledningen förklaras av May et 

al. (2013) som att det saknas kunskap hur företagen på ett organiserat sätt kan strukturera, 

kategorisera, följa upp och adressera värdet av mätningarna till rätt funktioner på företaget. 

Enligt IPCC (2014) är energieffektivisering i industrin det enskilt viktigaste medlet för att 

hindra en global uppvärmning. Enligt en studie genomförd av IVA (2013) är det möjligt att nå 

en 50 procent mer effektiv energianvändning än idag år 2050, men detta kräver målmedvetet, 

långsiktigt och kontinuerligt arbete. Backlund et al. (2012) har visat att 

energieffektiviseringspotentialen i industrin är högre om systematisk energiledning tillämpas i 

industrin. Sweco beskriver i sin rapport ”Kvantitativ utvärdering av marknadsmisslyckande 

och hinder”(2015) ett antal hinder som begränsar industrins förmåga att öka 

energieffektiviteten. Studien nämner en utmaning i att minska transaktionskostnader som 

uppkommer i samband med energieffektivisering. En av transaktionskostnaderna är insamling 

av underlag för ett beslutsfattande, exempelvis mätdata.  

Vidare anses organisatoriska hinder vara av stor betydelse. Organisatoriska hinder kan 

exempelvis vara bristande intresse och engagemang för energifrågan från medarbetare, att 

energianvändningen inte är synlig och därför försummas, att det saknas personer med 

helhetsgrepp om energifrågan, samt förekomsten av samordningsproblem mellan berörda 

aktörer (Sweco, 2015). Samtidigt påvisar studier, nationellt såväl som internationellt, 

förekomsten av ett så kallat energieffektiviseringsgap, vilket är det gap som finns mellan den 

beräknade potentialen för energieffektivisering som finns inom företaget och den 

effektivisering som faktiskt genomförts (Backlund et al., 2012). Detta energieffektiviseringsgap 

förklaras av Thollander och Ottosson (2008) av förekomsten av olika hinder2 mot 

energieffektivisering såsom brist på tid, information och medarbetarnas engagemang i 

energifrågan. Att brist på information är ett hinder för att öka en organisations 

                                                 
1 Definition av process: Ett nätverk av aktiviteter som upprepas i tiden, vars syfte är att skapa värde för externa 
eller interna kunder (Bergman & Klefsjö, 2012) 
2 Definitionen av ett hinder mot energieffektivisering baseras på Sorrel et al., (2004): Hinder omfattar alla faktorer 
som hindrar införandet av kostnads- och energieffektiv teknik, eller håller tillbaka dess spridning på marknaden. 
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resurseffektivitet bekräftas i flertalet forskningsstudier (Jaffe & Stavins, 1994; DeCanio, 1998; 

Paton & McCalman, 2008; De Groot et al., 2001; Sorrell et al., 2004; Fleiter et al., 2011; Cagno 

& Trianni, 2013; Trianni et al., 2013; Brunke et al., 2014; Cagno et al., 2014). 

Det finns olika strategier som kan tillämpas för att påverka industrins energianvändning. 

Statliga styrmedel, exempelvis höjda energiskatter eller stöd till investeringar till energiintensiva 

industrier är två exempel. Dessa typer av statliga styrmedel kan sammanfattas som top down, 

vilket innebär att de riktas mot företagens högsta ledning, vilka kommer att spela en viktig roll 

för att åstadkomma en högre energieffektivitet i industrin (Lindén et al. 2002). Styrmedlen tar 

dock inte hänsyn till att ineffektiv energianvändning också uppstår som ett resultat från 

människors beteende, rutiner och arbetssätt på deras arbetsplats. Detta föder ett intresse att 

utforska andra typer av angreppsätt, som förenklar för organisationens medarbetare att ta 

bättre beslut och förändrar beteendet till förmån för en kostnadseffektivare produktion av 

varor och tjänster.  

Mot bakgrunden av vår globala utmaning, rådande hinder och ökade möjligheter till 

informationsinhämtning, finns ett nyhetsvärde att undersöka behovet och önskad utformning 

av energidata i organisationer, exempelvis i daglig styrning, analys, processövervakning och 

processtyrning. Resultatet kan sedan ligga till grund för att utveckla en generisk metod för att 

hjälpa industriföretag att behovsanpassa distribuering, visualisering och utformning av 

energidata. Resultatet kan ge nya insikter om energidatas roll i företagens ständiga 

förbättringsarbeten och belysa nya potentialer för att effektivisera industriella 

produktionsprocesser. 

1.1 Syfte 

Studiens syfte är att utveckla ny kunskap om behovet som finns för energidata i ett 

industriföretag som verkar inom järn- och stålsektorn. Studien bidrar på så sätt till en djupare 

förståelse för faktorer som begränsar eller ökar en organisations förmåga att använda 

energidata. Användning av energidata har hög verksamhetsrelevans inom vald näringslivsgren 

eftersom det finns en konkurrensfördel i att ständigt effektivisera resurs- och 

energianvändningen i produktionsprocesser. 

1.2 Forskningsfrågor:  

Den övergripande forskningsfrågan för studien är vad begränsar eller hjälper företagets 

anställda att bli mer engagerade i energifrågor med hjälp av energidata. Ur denna fråga kan 

följande underliggande frågeställningar brytas ut: 

1. Hur används och tillämpas energidata i nuläget i den studerade organisationen? 
2. Vad bidrar till och vad hämmar ett ökat engagemang för energidata hos de intervjuade 

medarbetarna? 
3. Varierar behovet av energidata på olika organisatoriska nivåer inom den studerade 

organisationen? 
4. Vad hindrar och vad underlättar för industriföretag att använda energidata som 

parameter i förbättringsarbetet? 
5. Hur bör energidata användas (distribueras, visualiseras…) för att skapa engagemang 

som bidrar till ett kontinuerligt förbättringsarbete med energieffektivisering?  
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2 Teori 
Teorikapitlet belyser förvärvad kunskap inom kvalitetstekniksområdet samt tvärvetenskaplig 

teori i industriell resurseffektivisering, behovsteori och beteendevetenskap. Teorin syftar till att 

upplysa forskaren och läsaren i förbättringsarbetets roll i en organisations 

verksamhetsutveckling, metoder och praktiska tillämpningar i ständigt förbättringsarbete, samt 

ge läsaren en förståelse om de hinder och drivkrafter som existerar inom förbättringsarbeten. 

Teorikapitlet avslutas med att beskriva intressanta fynd i forskningsstudier inom 

energieffektivisering och visualisering. 

2.1 Kvalitet- och kundbegrepp 

Det finns ett antal definitioner av kvalitet och hur det uppnås praktiken. Deming (1986) 

definierar det som att kvalitet ska fokuseras på kundens nuvarande och kommande behov. 

Bergman och Klefsjö (2012) menar att kvaliteteten på en produkt är dess förmåga att 

tillfredsställa och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar. I den internationella 

standarden för kvalitetsledningssystem ISO 9000:2015, uttrycks att kvaliteten på en 

organisations produkter och tjänster avgörs dels av förmågan att tillfredsställa kunderna, och 

dels av den avsedda och den icke avsedda påverkan på relevanta intressenter (ISO, 2016). 

Standarden uttrycker vidare att kvaliteten på produkter och tjänster inte enbart innefattar deras 

avsedda funktion och prestanda, utan också deras upplevda värde och nytta för kunden (ISO, 

2016). Då definitionerna av ISO-standarden och Bergman och Klefsjö (2012) jämförs visar det 

sig att de sistnämnda författarna utvidgar definitionen genom att lägga till att en produkt helst 

bör överträffa kundernas behov och förväntningar. I de fall kvalitet nämns i aktuell studie 

används Bergman och Klefsjös (2012) definition.  

En värdering i kvalitetsledning är att kunden ska vara i centrum i arbetet med 

kvalitetsutveckling (Park Dahlgaard, 2002). Den totala effektiviseringspotentialen kommer 

enligt Ahlmann (2002) att bli lägre om tekniska processer optimeras separat från, eller kanske 

till och med utan kunskap om kundens krav och behov. Juran och Gryna (1988) menar att 

definitionen av en kund varierar beroende på vilket systemperspektiv som tillämpas, och vilket 

senare lett till tolkningen att det finns både externa och interna kunder anknutna till 

organisationen (Bergman & Klefsjö, 2012). Externa kunder återfinns generellt utanför 

organisationen och är exempelvis en köpare eller slutanvändare. Interna kunder befinner sig 

enligt Juran och Gryna (1988) inuti organisationen och kan representeras av medarbetare, 

produkter och processer, och det kan finnas ett flertal interna kunder i en process, beroende 

på vart i processen kundvärden tillförs. Bergman och Klefsjö (2012) argumenterar för att finns 

en relation mellan nöjda medarbetare och engagemang som har stor betydelse för att nå hög 

grad av extern kundtillfredställelse. Ljungberg och Larsson (2011) nämner att medarbetare 

upplever arbetet som mer meningsfullt då deras interna behov och förväntningar uppfylls.  

2.1.1 Behovsteori 

Behovsteorierna har sin bas i att studera människans grundläggande behov för att förklara 

specifika beteenden. En av de mest kända behovsteorierna är Maslows behovspyramid (Figur 

1, även kallad behovshierarki) som utgår från grundläggande och fysiologiska behov såsom 

tillgång till föda, sömn och fortplantning till att känna självförtroende och självförverkligande 

(Maslow, 1954).  En annan teori är Herzberg´s (1974) tvåfaktorteori, där det viktigaste 
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bidraget till denna studie är att motivationsfaktorer skapar ökad trivsel när de förekommer i 

organisationen, men skapar inte vantrivsel då de är inte är närvarande. 

 

Figur 1. Maslows behovspyramid. Källa: Factoryjoe. (2009). A colorful depiction of Maslow's Hierarchy of needs 
[Illustration]. Hämtad från: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow#/media/File:Maslow%27s_Hierarchy_of_Needs.svg 

I senare forskning har Jacobsen och Thorsvik (2008) hjälp av Hackman och Oldhams 

Hackman (1980) motivationsmodell i figur 2 visat att arbetstillfredsställelse tillika prestationer 

beror på att de uppnår vissa kritiska psykologiska tillstånd. Två exempel på psykologiska 

tillstånd som kan utläsas från figuren är att arbetet upplevs som meningsfullt om och att man 

via feedback får faktisk kunskap av det man gör. Tillstånden beskrivs av Jacobsen och 

Thorsvik (2008) vara beroende av egenskaperna hos den arbetsuppgift som utförs, och 

arbetsuppgiftens egenskaper är sedermera beroende av organisationsstrukturen.  

 

Figur 2. Hackman & Oldhams motivationsmodell (Med tillstånd från Dag Ingvar Jacobsen). 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow#/media/File:Maslow%27s_Hierarchy_of_Needs.svg
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2.1.2 Engagemang och motivation hos medarbetare 

Berglund (2010) skriver att när en människa är engagerad, är den också motiverad till att göra 

insatser som leder mot ett förutbestämt mål, eftersom engagemanget leder till en önskan att 

målet nås. Motivation och engagemang tycks enligt Berglund (2010) vara nära besläktade, men 

han väljer att särskilja dessa genom förklaringen att engagemang främst speglas av en individs 

beteende och attityd, och motivation har mer fokus på en individs känsla. 

I Berglunds (2010) avhandling identifieras nio temaområden som sedan analyserades utifrån 

vilka aktiviteter, metoder och strategier inom temana som skapat engagemang i tre tillverkande 

organisationer som tillämpar Lean, figur 3. 

 

Figur 3. Berglunds modell med teman med avseende på företagens insatser för att åstadkomma engagemang hos 
medarbetare. (Med tillstånd från Richard Berglund). 

I analysen av temaområde 6– ansvar och befogenheter i arbetslagen, kom Bergman (2010) 

fram till slutsatsen att operatörer är i ett stort behov av tillgång till stöd och resurser, till 

exempel stöd beräkningar samt moraliskt stöd för att stoppa produktionen för att genomföra 

en åtgärd. I analysen argumenterar Berglund (2010) att temaområde 6 har starka kopplingar till 

temaområde 9, 1 och 2. Detta genom att kunskap behöver utvecklas för att ett utökat 

ansvarstagande ska kunna nyttigöras (9), målbilden och inriktningen behöver vara tydlig (1), 

och att medarbetaren känner sig betrodd (2).  

Ett urskiljande tecken på en medarbetare som är engagerad är enligt Berglund (2010) någon 

som har en vilja att göra något utöver som ålagts den tilldelade rollen och det som är ett 

formellt krav. Berglund (2010) sammanfattar vidare sju positiva effekter på en organisation 

som har engagerade medarbetare, varav fyra av dem är att: 

• …arbetsplatsen attraherar kvalificerad arbetskraft. 
• …kreativiteten och initiativkraften ökar. 
• …viljan att lära ökar och lärandet blir bättre. 
• …viljan att anta utmaningar och ta risker ökar 
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Berglund (2010) listar sedan tio orsaker som han utifrån sin avhandling med bidrag från 

Pfeiffer (1998) identifierat som hinder mot ett ökat engagemang hos medarbetare: 

• Man gör som andra. 
• Ledarkarriär gynnas av snabba mätbara, särskilt finansiella, resultat. 
• Ledares (och särskilt egna) prestationer övervärderas i förhållande till fotfolkets, vilket 

försvårar delegering. 
• Tyst kunskap undervärderas. 
• Ekonomichefer premieras framför personalchefer. 
• Kostnader mäts noggrannare än det värde och det bidrag till intäkterna dessa 

kostnader/investeringar skapar. 
• Media och utbildning beundrar en ”tuff” ledningsstil och ”svåra” beslut. 
• Ledarutbildning fokuserar mer på ekonomi än människor och organisation. 
• Analytisk förmåga värderas högre än ledning av människor. 
• Kapitalmarknaden är kortsiktig. 

 

Berglund (2010) avslutar sitt kapitel om engagemang med att fastslå att sannolikt finns ett 

beroende av vilken organisation som studeras då slutsatser ska göras kring påverkansfaktorer 

hur engagemang skapas och hur en känsla av delaktighet uppnås. Vilka dessa faktorer är 

menar Berglund (2010) är svårt att utläsa ur forskningen.  

Mateo (2016) visar i sin forskning att arbetsmiljön påverkar effekten av förbättringsarbetet, 

vilket ligger i linje med Likers (2009) resonemang om Lean-principer. En miljö som övervakas 

och styrs automatiskt utan möjlighet till egna initiativ försämrar enligt Mateo (2016) 

organisationens förmåga att förbättra verksamheteten. En framgångsfaktor i arbetsmiljön som 

stimulerar förbättringsaktiviteter är när fysisk arbetsmiljö innehåller visuellt synliga pågående 

aktiviteter och praktiska förbättringsåtgärder. Mateo (2016) drar slutsatsen att organisationer 

bör göra strategiska val i uppbyggandet av arbetsmiljön för att främja förbättringsarbeten. 

2.1.3 Organisationskultur 

År 1983 publicerade Linda Smircich en artikel i organisationsämnets centrala tidsskrift 

Administrative Science Quarterley. Där argumenterade hon för att kultur inte är något som 

organisationer har, utan snarare något som organisationer är. Svårigheten som många forskare 

troligen utsattes för i sina kulturstudier är att själva begreppet ”kultur” är 

svårdefinierat.(Strannegård & Eriksson-Zetterquist, 2011)   

En definition som föreslagits av Edgar Schein (1993, s 41) är att kultur kan definieras som; 

”ett mönster av grundläggande antaganden, som uppfinns, upptäcks eller utvecklas av en viss 

grupp, medan den lär sig att hantera de problem som kommer ur extern anpassning och intern 

integrering, som har fungerat tillräckligt bra för att ses som giltiga och därför, lärs ut till nya 

medlemmar som det korrekta sättet att uppfatta, tänka och känna i relation till dessa 

problem.” 

Organisationskulturens koppling till konkurrenskraft är enligt Senge (1990) tydlig. Ett flertal 

forskare argumenterar för att en uthållig strategi för att skapa en konkurrensfördel är att 

organisationer har en förmåga att lära i snabbare takt än sina konkurrenter (Nonaka, 1991; 

Senge, 1990a). Ni och Sun (2009) visar att kollektivt lärande förstärker en organisations KFA 

(kontinuerligt förbättringsarbete), och att KFA bidrar till ökad effektivitet. Emellertid fastslår 
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samma författare att det i deras studie inte gick att avgöra huruvida lärandet hade direkt eller 

indirekt effekt på effektiviteten. Det betyder enligt Ni och Sun (2009) att effektivitet inte 

uppnås i samtidighet som kollektiv kompetensuppbyggnad, utan att det finns en 

tidsfördröjning då kompetensen ska omsättas till praktik. Med andra ord nyttjas tidigare inlärd 

kunskap i nutidens KFA vilket ger en effekt på en organisations effektivitet, och nyinlärd 

kunskap kan följaktligen komma ge effekt i ett senare skede. 

I dagens företagsklimat bekräftar genomförd forskning att industrin blir alltmer beroende av 

att kunna ta till sig information från externa kunskapskällor för att främja innovation och öka 

effektivitet i organisationen (Cassiman & Veugelers, 2002; Morgan & Berthon, 2008). Trots 

detta fastslår Cassiman och Veugelers (2006) att många industriföretag har svårigheter att dra 

nytta av externa informationsflöden, trots att den i många fall kan vara lättåtkomlig. En åtgärd 

är att förbättra organisationers “absorbtive capacity” vilket är ett samlingsuttryck som 

beskriver en organisations förmåga att se värdet av ny information och kunskap, och omsätta 

kunskapen till konkurrensfördelar (Cohen and Levinthal, 1990).  

Historiskt menade Deming (1992) att en organisation bör sträva mot kvalificerad kunskap 

kring framgångsrikt förbättringsarbete, så kallad ”profound knowledge”. Senge (1990) väljer 

att kalla det ”lärande organisationer”. Det gemensamma för båda forskarna är att 

systemtänkandet är den centrala byggstenen i modellerna. Figur 4 illustrerar disciplinerna. 

 

Figur 4. Discipliner i lärande organisationer, fritt ur Deming (1992) 

Systemtänkandet är den femte disciplinen vilken är central och överordnad de övriga fyra 

omgivande disciplinerna; 

 Lärande i grupp – Först när kunskapen blir gemensam blir den operativ i strävan att 
förbättra processerna. 

 Personligt mästerskap – Organisationer utvecklas genom att dess medarbetare lär sig. 

 Mentala modeller – Det som det inte finns någon kunskap om kan inte heller tolkas. 
Det är viktigt att utvidga tolkningsramen av verkligheten. 

 Gemensam vision – Under skapandet av gemensamma visioner åstadkoms ofta 
samhörighet och en vilja att tillsammans uppnå den vision som gruppen varit med om 
att skapa. Visionen stimulerar till nya sätt att tänka och agera. 

 

2.1.4 Vision och Mål 

Utvecklingsarbetet inom en organisation skall drivas mot ett önskat framtida tillstånd, en 

vision. Bergman och Klefsjö (2012) argumenterar för att en väl utformad vision är en 

framgångsfaktor, och ska inte underskattas. Vidare menar Kotter (1996) att ett hinder mot 
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lyckade förbättringsarbeten är att organisationen underskattar betydelsen av att kommunicera 

ut visionen till alla anställda. En vision ska enligt Bergman och Klefsjö (2012) innehålla ett 

antal kriterier, bland annat bör den vara visualiseringsbar, tydlig, önskvärd och 

kommunicerbar. Med önskvärd menar Bergman och Klefsjö (2012) att visionen ska resultera i 

positiva känslor för organisationens medarbetare och kunder. Vidare skriver Sörqvist (2002) 

att en vision bidrar till att medarbetare förstår behovet av förbättringar, samt att 

förbättringsarbetet blir enklare att driva då samtliga involverade har en gemensam målbild. 

För att röra sig mot visionen krävs en strategi, som Karlöf (2002) definierar som ett mönster 

av handlingar och beslut för att skapa långsiktig framgång och tillvarata möjligheter. Den 

långsiktiga framgången kan sedan kvantifieras med hjälp av kort- och långsiktiga mål. Målen 

sätts till en början på organisationsnivå, och bör därefter brytas ner för att bli relevant för 

specifika funktioner, avdelningar eller processer inom organsationen (Bergman & Klefsjö, 

2012). Måldelningsprocessen är synonymt med en omfattande process för att skapa 

delaktighet (Berman & Klefsjö, 2012). Bergman och Klefsjö (2012, s.446-447, vidare refererad 

till Eureka & Ryan, 1990) presenterar åtta steg i en måldelningsprocess. I steg fem framhävs 

vikten av att utveckla målvärden, som enligt Bergman och Klefsjö (2012) tillsammans med 

mätbara nyckelvariabler behövs för att styra verksamheten mot målen. 

Vidare framhäver Rother (2013) på att fundamentala villkor för att driva ett framgångsrikt 

förbättringsarbete är att identifiera nuvarande tillstånd, målstillstånd och vision. En vision 

behövs för att ge inspiration och ge en riktning mot målstillståndet i organisationens 

förbättringsarbete (Bergman & Klefsjö, 2012). Visionen nämner Rother (2013) som det 

perfekta tillståndet. Vägen från ett nuvarande tillstånd till det perfekta tillståndet behöver inte 

alltid vara väldefinierat av planerade aktiviteter eller milstolpar. Ett budskap från Rother 

(2013) är att organisationen istället etablerar arbetsätt som kan hantera de variationer och 

hinder som uppkommer på resan.  Ett mål är enligt Rother (2013) ett resultat och ett 

måltillstånd är en beskrivning av en process som opererar enligt det mönster som krävs för att 

nå ett önskat resultat. 

2.2 Kvalitetsutveckling 

För att organisationer ska ha möjlighet att bibehålla och/eller öka konkurrenskraft och på ett 

effektivt sätt bemöta kunders dynamiska krav och behov menar Jayanthi (1991) att det krävs 

en framgångsrik verksamhetsutveckling som har struktur, kultur och tillgång till verktyg och 

metoder som svarar mot en föränderlig marknad. Jayanthi (1991) argumenterar även för att 

det är organisationers förmåga att anpassa sig yttre faktorer som avgörande faktor för 

långsiktig konkurrenskraft. Svenskt näringsliv agerar på denna dynamiska marknad som 

ständigt förändras med avseende på kundbehov, yttre krav och efterfrågad kvalitet (Bergman 

& Klefsjö, 2012; Ljungberg & Larsson, 2012). En övergripande strategi för att möta dessa 

utmaningar är att arbeta med offensiv kvalitetsutveckling. Bergman och Klefsjö (2012) 

argumenterar för att offensiv kvalitetsutveckling bör ses som ett helhetsbegrepp som 

sedermera kan inrymma andra filosofier och metoder, exempelvis Lean och Sex Sigma. 

Definitionen och innebörden av offensiv kvalitetsutveckling (svenska motsvarigheten till 

TQM) kan enligt Bergman och Klefsjö (2012) beskrivas som att en organisation ständigt 

strävar efter att uppfylla och helst överträffa kundens krav, till lägsta möjliga kostnad genom 

ett kontinuerligt förbättringsarbete. I standarden ISO9000:2015 skrivs det att primärt fokus 
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för kvalitetsledning är att uppfylla kundkrav och att sträva efter att överträffa kunders 

förväntningar (ISO, 2016). 

2.2.1 Inre (Intern) och yttre (extern) effektivitet 

Resultatet av kvalitetsutveckling är en ökande kundtillfredsställelse med en sjunkande 

resursåtgång (Bergman och Klefsjö, 2012); genom att en intern och extern effektivitet uppnås. 

Bergman och Klefsjö (2012) poängterar att ordet ”utveckling” syftar till att aktivt förebygga, 

förändra och förbättra, snarare än att reparera och kontrollera.  Ahlmann (2002) argumenterar 

för att det behöver finnas en tydlig koppling mellan kundvärde och resursåtgång i 

organisationens arbete med att förbättra yttre och inre effektivitet. Inre effektivitet menar 

Ahlmann är förhållandet mellan produktenheter per insatt resurs, och sammanfattar det som 

att organisationen ”gör saker rätt”. Yttre effektivitet å andra sidan, menar Ahlmann (2002) är 

värde för kunden eller nytta i förhållande till pris, och sammanfattar det som att 

organisationen ”gör rätt saker”. Genom detta resonemang fastslår Ahlmann (2002) att det är 

produkten mellan inre och yttre effektivitet som utgör total effektivitet, se figur 5. Hög 

totaleffektivitet menar Svensson (2015) är då organisationen endast använder den mängd 

resurser som krävs för att uppfylla kundens identifierade krav och behov. Vidare konstaterar 

ett flertal forskningsstudier att Lean production och hållbarhet är sammanlänkade eftersom ett 

av målen med Lean är att använda mindre resurser för att åstadkomma samma värde, vilket 

ger följden att mindre mängd material, energi, avfall och utsläpp används i produktionen (King 

and Lenox, 2001; Rothenberg et al., 2001; Simpson and Power, 2005).  

 

Figur 5. Relationen mellan yttre och inre effektivitet. Med tillstånd från  Hans Ahlmann (2002, s 9). 

Ljungberg och Larsson (2012) benämner liknande uttryck som ändmålsenlighet och 

effektivitet. En ändamålsenlig process menar Ljungberg och Larsson (2012) är en process som 

tillfredsställer kundernas behov, eller att processen ”gör rätt saker”. Ljungberg och Larsson 

(2012) uttrycker frustration i att det är alltför förekommande att dagens organisationer 
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fokuserar på att trimma deras effektivitet, istället för att bygga processen utifrån 

ändmålsenlighet. Effektivitet definieras av Ljungberg och Larsson (2002) som förmågan att 

leverera enligt förväntan med minimalt utnyttjande av resurser.  En hög inre effektivitet 

innebär enligt Ljungberg och Larsson (2012) ett effektivt resursutnyttjande i processen. 

Ljungberg och Larsson (2012) argumenterar också för att kunna avgöra eller bedöma en 

process effektivitet, är det nödvändigt att känna till processens resursåtgång. 

2.2.2 Inre effektivitet i energianvändningen 

Effektivitet i det enskilda företagets energianvändning innebär enligt IVA (2013) att få ut så 

stort värde som möjligt av den energi som används i verksamheten genom: 

 …att optimera energianvändningen för att öka produktionen 

 …att kunna producera produkter med ett högre kundvärde 

 …och att minimera energiförluster och energislöserier 
 

Detta uttryck är nära besläktat med energieffektivitet. Herring (2006, s 11) definierar 

energieffektivitet som “förhållandet mellan värdet som skapas per inköpt energienhet”.  

Soltani et al., (2008) menar att teorier om processledning och kontinuerligt förbättringsarbete 

kan ses som generiskt oavsett vilken resurs som betraktas. Dahlgaard (2002) menar att 

forskningsresultat inom kvalitetsutveckling kan nyttjas i forskning inom energiledning. Genom 

att en organisation arbetar med offensiv kvalitetsutveckling strävas det enligt Bergman och 

Klefsjö (2012) efter att kundens krav uppfylls och helst överträffas, till lägsta möjliga kostnad 

genom ett kontinuerligt förbättringsarbete. Resultatet menar Bergman och Klefsjö (2012) blir 

ökad kundtillfredsställelse med en lägre resursåtgång; genom att en högre intern och extern 

effektivitet uppnås. Sammanfattningsvis blir kvalitetsprestanda uppnådd kundtillfredställelse 

per använd resurs, och realiseras genom ökad kundtillfredställelse (täljaren) och effektiviserad 

resursanvändning (nämnaren) för att öka konkurrenskraften i organisation. 

2.3 Hörnstensmodellen 

Bergman och Klefsjö (2012) sammanfattar hörnstensmodellen som ett antal värderingar som 

offensiv kvalitetsutveckling bör vila på för att ge maximalt resultat. Värderingarna, även 

kallade hörnstenar, ska samverka och genomsyras av arbetssättet i offensiv kvalitetsutveckling 

(Bergman & Klefsjö, 2012). Utöver att en organisation bör sätta kunderna i centrum och 

utveckla engagerat ledarskap, vilka även anses vara grunden till ett framgångsrikt 

förbättringsarbete, listar Bergman och Klefsjö (2012) värderingarna att arbeta med processer, 

arbeta ständigt med förbättringar, basera beslut på fakta och skapa förutsättningar för 

delaktighet (se figur 6). I förbättringsprocesser behövs bidrag från samtliga hörnstenar, 

exempelvis verktyg för datainsamling och analys, ett ledarskap som stödjer och bidrar till en 

stark förbättringskultur, samt att arbetssätten kring förbättringar skapar en känsla av 

delaktighet hos medarbetare, inom samtliga organisatoriska nivåer (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Hörnstenarna drivs enligt Bergman och Klefsjö (2012) med visionen att interna och externa 

kundens behov, krav och förväntningar uppfylls, eller helst överträffas. 
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Figur 6. Hörnstensmodellen i offensiv kvalitetsutveckling. Med inspiration från Bergman och Klefsjö (2012, s 40) 

 

2.3.1 Ledarskap 

Förändringar i arbetsätt kräver ett engagemang och ett aktivt deltagande från de anställda, och 

det måste genom ledarskapet skapas förutsättningar för delaktighet. I Sex Sigma ges ledar- och 

chefskapet en tydlig roll genom att de ska agera uppdragsgivare till pågående förbättringar och 

ska skapa förutsättningar för genomförandet, inklusive resurser (Sörqvist, 2004). Halliday 

(2001) fastställer att ett framgångsrikt arbete enligt Sex Sigma-modellen kräver att ledningen är 

djupt involverade, drivande och avsätter tid och resurser till förmån för kompetensutveckling 

och investeringar. 

Duktiga ledare och en stark förbättringsinfrastruktur behövs för att upprätthålla ett långsiktigt 

arbete med effektivisering (Sörqvist, 2004). Existensen av ett engagerat ledarskap är också 

avgörande i ett kontinuerligt förbättringsarbete för att utveckla en lärande organisation 

(Deming, 1993), vilket senare bekräftats av Yukl (2012). Deming (1993) presenterade 

empiriska studier om ledarskapets centrala roll i arbetet med processledning och ständiga 

förbättringar, och egenskaperna hos en ledare påverkar enligt genomförd forskning en 

organisations effektivitet (Antony & Banuelas, 2002; Liker, 2009; Yukl, 2012). 

Yukl (2012) listar bland annat självförtroende, stresstolerans, integritet och känslomässig 

mognad som personlighetsfaktorer hos en ledares effektivitet. Vidare menar Yukl att en 

ledares förmåga att övertyga och att vara analytisk i många fall är avgörande för att en ledare 

ska bli framgångsrik. Vidare säger Lam et al (2015) att management skapar förbättringskultur 

hos medarbetare, och att de ska engageras till att arbeta med ständiga förbättringar. På bredare 

basis, pekar Lam et al. (2015) att det är en framgångsfaktor att ledare inte endast fokuserar på 

tekniska aspekter i kvalitetsutvecklingen, utan även arbetar för att förändra arbetsätt och 

beteenden.  
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Lam et al (2015) listar fem attribut och strategier i ledarskapet som är av stor betydelse för en 

ledare i ett förbättringsarbete:  

1. Coaching 
2. Integration 
3. Samarbete 
4. Övertygelseförmåga 
5. Inspirationsförmåga 

 
Rother (2013) argumenterar för att en omorganisering inte är det första som bör göras då nya 

rutiner och beteenden ska införas. Istället menar Rother (2013) att organisationer istället bör 

fokusera på hur människor agerar och reagerar i befintlig struktur. Då energifrågan prioriteras 

av ledningen ges ett tydligt ägandeskap och sänder enligt Katzeff et al. (2013) tydliga signaler 

om att frågan prioriteras i organisationen.  

2.4 Arbeta ständigt med förbättringar - Kontinuerligt förbättringsarbete 

En dominerande majoritet av svenska organisationer driver någon typ av förbättrings- eller 

förändringsarbete. Strukturen i förbättringsarbetet är ofta underordnat någon typ av 

verksamhets- eller produktionsfilosofi, exempelvis Business Excellence, TQM, Sex Sigma, 

Lean, och kombinationen Lean Sex Sigma. Förbättringsarbete kan enligt Lars Sörqvist (2004) 

definieras som ett samlingsuttryck för en systematisk process som syftar till att nå genombrott 

där verksamhetens utförande går från en befintlig nivå till en ny bättre nivå. Vidare betonar 

Sörqvist (2004) att förbättringar kan ha olika fokus eller inriktning beroende på vilken effekt 

som önskas utav förbättringsåtgärden/projektet: 

 Kund – processfokus 

 Verksamhets- eller produktfokus 

 Intäkts- eller kostnadsfokus 
 

En förbättring definieras i ISO 9000:2015 som en aktivitet för att förbättra prestanda, och ständig 

förbättring definieras som återkommande aktivitet för att förbättra prestanda. Med prestanda menas 

kvantitativt eller kvalitativt mätbara resultat med avseende på aktiviteter, processer, produkter, tjänster och 

system. 

I den internationella standarden för energiledningssystem (ISO 50001:2011) definieras 

kontinuerligt förbättringsarbete som en återkommande process som leder till förbättring av 

energiprestanda och av energiledningssystemet med anmärkningarna att Processen att upprätta övergripande 

mål och identifiera möjligheter till förbättring är en fortlöpande process och Ständig förbättring medför 

förbättringar av total energiprestanda i enlighet med organisationens energipolicy. Ständiga förbättringar 

kan enligt standarden bland annat åstadkommas genom att samla in och analysera data, sätta 

upp mål och genomföra korrigerande och förebyggande åtgärder (ISO 50001:2011). 

I teorin listas ett antal drivkrafter för att driva ständigt förbättringsarbete i organisationer. 

Kotter (1996) säger att ett hinder mot lyckade förbättringsarbeten är att organisationen 

underskattar betydelsen av att kommunicera ut visionen till alla anställda.  Känslan av 

delaktighet, starkt ledarskap, tillgång till relevant information och data bedöms vara drivkrafter 

och ge inspiration för förbättringsarbete (Jeyaraman & Kee Teo, 2010). Relevant information 
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till rätt funktion ska enligt Stentoft (2011) leda till ett ökat engagemang hos medarbetare. 

Delbridge och Barton (2002) har funnit att många organisationer börjat avsätta resurser i form 

av medarbetare som arbetar heltid med förbättringsarbete, och de tilldelats ett tydligt ansvar. 

Dock har det visat sig att dessa personer har låg befogenhet att påverka nyckelpersoner i deras 

arbeten, vilket ställer höga krav på personers förmåga att övertyga medarbetare till att 

genomföra åtgärder, eller att arbeta med förbättringar (Yukl et al., 2008). 

Mclean et al. (2015) har tagit fram ett ramverk för att kategorisera misslyckanden och hinder 

mot ständiga förbättringar. De delar in dem i åtta kategorier;  

1. Motives & Expectations 
2. Culture & Environment 
3. Management Leadership 
4. Implementation Approach 
5. Training 
6. Project Management 
7. Employee Involvement Levels 
8. Feedback & Results 

 
Saja Albliwi et al. (2014) fastställer att det finns tretiofyra vanligt förekommande faktorer till 

misslyckande, de vanligaste är avsaknaden av ett engagerat och involverat ledarskap, brist på 

kommunikation, avsaknad av utbildning och kompetensutveckling och brist på resurser. 

2.4.1 Förbättringscykler 

PDCA (Plan Do Check Act) är en förbättringscykel som introducerades av Deming på 1950-

talet, därav benämns cykeln ibland som Deminghjulet. Deming presenterade den som 

Shewhart-cykeln efter forskaren Walter A Shewhart. PDCA-cykler är ett generellt 

förhållningsätt till ständiga förbättringar och är centrala i förbättringsprocesser (Sörqvist, 2002, 

s.281), med syftet att förbättra processen med avseende på kvalitet. Innehållet i cykeln säger 

Bergman och Klefsjö (2012) och Sörqvist (2002) ämnar till att lösa en problemfrågeställning 

genom att; 

 Planera – förbereda och planera genomförandet av en aktivitet 

 Genomföra åtgärder - som ämnar till att nå en effekt 

 Utvärdera, studera och reflektera - över det utfall som nåtts i genomförandet 

 Standardisera den nya lösningen genom att implementera lösningen i det vardagliga 
arbetet 

Översättningen av modulerna i en PDCA-cykel skiljer sig i ringa omfattning beroende på 

vilken författare som tillåts definiera och tolka cykeln. Ett exempel som härstammar från en 

traditionell förbättringscykel är Sex Sigma filosofin. I Sex sigma används DAIMAC-modellen 

som innebär; definiera, mäta, analysera, förbättra och styra (Sörqvist, 2002).  

Innehållet i själva modulerna tenderar sedan att skilja sig än mer. Rother (2013) tolkar PDCA-

cykeln som en dynamisk process för att inhämta kunskap. Vidare menar Rother (2013) att det 

inte är de specifika aktiviteterna inuti en förbättringscykel som är det väsentliga, utan belyser 

istället vikten av att den ska bidra till att organisationen ska gå mot ett definierat måltillstånd. 

Måltillståndet är enligt Rother (2013) en beskrivning av hur en process bör fungera, och är inte 

att förväxla med mål – vilka istället kan definieras som ett resultat av att måltillståndet uppnås. 
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PDCA-hjulet rekommenderas och beskrivs i många av ISO-familjens standarder. ISO 9001, 

ISO 14001 samt ISO 50001 har alla valt att förbättringsarbetet ska utgå från strukturer likt en 

förbättringscykel. I figur 7 illustreras cykeln i ett energiledningssystem, vilken har sin grund i 

en traditionell förbättringscykel.  

 

Figur 7. Förbättringscykel i ett energiledningssystem. (Egen tolkning från ISO-50001:2011) 

I Sex sigma används DAIMAC-modellen som innebär; definiera, mäta, analysera, förbättra 

och styra. Att mäta innebär, enligt Sörqvist, (2004), grunden för att problemlösningsarbetet 

ska baseras på fakta och för att förståelsen för problemet ska öka. Vidare kommer effekten av 

förbättring inte bli ihållande om den nya lösningen inte standardiseras och införs i det nya 

arbetssättet. Sörqvist (2004) menar att nya arbetsbeskrivningar bör tas fram i samråd med de 

individer som ska utföra arbetet. Angel and Pritchard (2008) förmedlar att 60 procent av alla 

Six Sigma-initiativ misslyckas att nå önskade resultat. 

2.5 Mätningar 

Vikten av mätsystem beskrivs av Ljungberg och Larsson (s.237, 2012) som att “Det som mäts 

blir gjort”. Att använda mätningar för ett förbättringsarbete innebär att man utgår från ett 

systemtänkande (Deming, 1993). Ljungberg och Larsson (2012) framhäver att all mätning bör 

syfta till att ge underlag till utförandet av någon form av handling eller åtgärd. Åtgärden eller 

handlingen ska sedermera, enligt Ljungberg och Larsson (2012) bidra till att verksamheten 

närmar sig ett i förväg angett mål. Enligt SIQ (2015) ska beslut vara underbyggda på 

dokumenterade och tillförlitlig fakta, vilket påminner om Bergman & Klefsjös (2012) 

värdering om att basera beslut på fakta. Bergman & Klefsjö (2012) skriver att regelbundna 

mätningar är en av huvudpunkterna inom processledning och att mätningen blir input för 

analys i syfte att förbättra processen. Andra bidragande faktorer är kraven på medarbetarens 

flexibilitet och kompetens (Ljungberg & Larsson, 2012). All mätning bör således, enligt 

Ljungberg och Larsson (2012), utföras på ett sätt som främjar relevanta och intelligenta 

analyser. Vidare krävs att den praktiska mätningen utförs på ett relevant sätt som utgår från 

den enskilda verksamheten (Ljungberg & Larsson, 2012). Den snabbt förändrande omvärlden 
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har resulterat i att det finns stora mängder av tillgänglig information vilket kan få till följd att 

det enligt Ljungberg och Larsson (2012) finns en betydande risk att mätandet får ett för stort 

fokus, till förmån för processerna och effektivitet. 

2.5.1 Energiindikatorer och energidata 

Carlson (2006) skriver i sin avhandling att data refererar till siffror, bokstäver eller andra 

symboler som ännu inte är föremål för tolkning. Information menar Carlson (2006) är någon 

form av data som tolkas, och att fakta är information som beskriver någon aspekt av en 

ontologi. 

Bunse et al., (2011) nämner energiintensitet och specifik energianvändning som två generella 

energiindikatorer i industrin. Energiintensitet definieras av Bunse et al., (2011) som 

förhållandet mellan förädlingsvärdet och energikonsumtionen, och den specifika 

energianvändningen är ett förhållande mellan energikonsumtion per producerad enhet, 

exempelvis ton produkter.  

Inom järn- och stålindustrin har Morfeldt et al., (2015) kartlagt befintliga och generella 

energiindikatorer för att kunna utvärdera, följa och styra företagets energiprestanda eller 

bedöma energieffektivitet i tekniska produktions- och stödprocesser En traditionell metod 

som Morfeldt et al., (2015) presenterar är att sammanslå energidata med produktionsdata, 

exempelvis antal produkter eller godsvikt som tillverkningsprocessen producerar. De exempel 

som lyfts fram i studien är:  

1. energi per ton produkt 
2. energi per förädlingsvärde 
3. energi per produktionsvärde 

 

Indikatorerna ger en överblick av organisationen som helhet, men är enligt Morfeldt et al., 

(2015) inte robusta nog att användas för att styra eller följa upp, varken stålföretag eller 

stålindustrin. Relevansen för övergripande indikatorer sjunker längre ner i organisationen 

eftersom det enligt May et al., (2013) blir svårt att tolka en avdelnings eller en operatörs 

påverkan organisationens energieffektivitet. Studien som utförts av Morfeldt et al., (2015) 

fastslår att företagen behöver strukturera sin mätning och datainsamling på ett sätt som 

främjar uppföljning bättre än idag. Vidare anser Morfeldt et al., (2015) att enkla indikatorer 

kan användas för att styra och följa upp separata processer, men behöver då integreras i 

befintliga styrsystem. 

Energidata är absoluta tal som påvisar vilken effekt eller vilken energimängd som används i 

realtid eller under ett bestämt tidsintervall. Svensk industri står årligen för cirka 35-40% av 

Sveriges totala energianvändning. För 2014 blev den slutliga energianvändningen 143TWh 

(Energimyndigheten, 2016). Rapporten visar att två tredjedelar av energin användes av 

Elintensiv industri.  

2.5.2 Visualisering av energianvändning 

Under det senaste decenniet har de tekniska framstegen inom data- och informationshantering 

genererat en uppsjö av data som är tillgänglig för organisationer. Den stora volymen av data 
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som florerar ställer nya krav på verktyg och metoder som används för att analysera och tolka 

information och data. 

Visuell analys är definierad av Thomas och Cook (2005) som “vetenskapen om analytiska 

resonemang som underlättas av aktiva visuella gränssnitt.” Thomas och Cook (2005) fastlår 

även att det är intressant att förstå funktioner, trender, avvikelser som ryms i en stor 

datamängd.  Visuell analys är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som omfattar ett antal 

fokusområden. Ett av dessa områden är interaktiv visualisering, vilken studerar hur människor 

interagerar med datorer för att skapa illustrationer och information (Ward et al., 2010). 

Den grundläggande idén med interaktiv visualisering menar Ward et al,. (2010) är 

integreringen av människans kapacitet att ta till sig visuell information och med hjälp av 

elektronisk apparatur att utveckla ny kunskap i en kreativ miljö där visualisering och analys 

förekommer samtidigt. Vidare anser av Thomas och Cook (2005)  att det är avgörande att 

avändaren inte bara agerar som ett passivt objekt som tolkar resultat, utan även är den som 

skapar och driver hela processen i den omkringliggande miljön. Innebörden av att visualisera 

är mer komplext än att bara visa data i ett förutbestämt format (Jun Zhu et al., 2011). 

Författarna menar att ett användarvänligt verktyg och en tydlig bakomliggande metod 

underlättar analysförmågan och bidrar till att ny kunskap utvecklas. Erfarenheter från tidigare 

forskning visar att människor kan ta till sig och analysera visuell information snabbare än vad de 

kan ta till sig data i traditionella presentationer i till exempel tabellformat (Overbye et al., 2001).  

I en studie som genomförts av Jun Zhu et al., (2011) studerades effekterna av att medarbetare 

i elnätsbranschen fick tillgång till en större mängd visualiserad data. Traditionellt inom 

elnätsbranschen är visualiseringens syfte att övervaka kraftsystem utifrån ett 

energiledningssystems rutiner: för att övervaka, kontrollera och optimera prestandan av 

produktions- och transmissionssystem (Jun Zhu et al., 2011). Studien visade att då 

medarbetarna fick forma sitt visualiseringsverktyg med en data-driven ansats, istället för en 

grafik-driven ansats, blev relevansen högre och analysförmågan ökade. 

Fischer (2008) föreslår att visualisering av energianvändning i industrin kan förändra 

människors beteende när de inser hur deras agerande påverkar energianvändningen, och 

insikten skulle då kunna framkalla reflektioner som skapar nya effektivare rutiner som 

effektiviserar energianvändningen. Denna hypotes har bevisats i en studie där 

energianvändningen visualiserades i privata hushåll (Katzeff et al., 2013). I en studie hos ett 

industriföretag uppstod dock problem med aktiviteter som syftade till att reducera 

energianvändningen, på grund av att det uppstod en friktion i förhållande till medarbetares 

befintliga status och profession. Det framkom också att åtgärdsförslagen hamnade i 

konkurrens med arbetsmiljöaspekter såsom hälsa och säkerhet (Hargreaves, 2011). I 

industristudien visade det sig också att beslutsprocessen var lång och handlingskraften var låg, 

vilket enligt Hargreaves (2011) lämnade medarbetarna med en känsla av inte kunna påverka 

sin arbetssituation. Detta menar Hargreaves (2011) berodde på att det fanns organisatoriska 

problem som bakomliggande faktor som begränsade medarbetarnas förmåga att förändra sitt 

beteende och arbetssätt.   

En annan slutsats som görs av Katzeff et al. (2013) är att det finns en risk att 

energianvändningen hamnar i konflikt med produktionstekniska mål. Katzeff et al. (2013) 
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nämner att det krävs en transperens i hur miljömål uttrycks, nämligen att de är potentiella 

besparingar istället för vinst. Vidare menar Katzeff et al. (2013) att ett starkt ledarskap är 

viktigt när förändringar ska genomföras. Hon framhäver att de bör komma från två håll, 

underifrån och upp (bottom up), samt ovanifrån och neråt i organisationen (top down). Det 

bör också enligt Katzeff el al., (2013) finnas forum för reflektion där frågor kan diskuteras 

gällande hur förändringar i arbetssätt och beteende kan påverka energianvändningen. 

Spontana möten, exempelvis kafferaster kan enligt Katzeff (2013) vara en bra start, men är 

långt ifrån tillräcklig för långsiktiga effekter. Istället argumenterar Katzeff et al., (2013) att det 

utöver spontana möten även bör ske i form av målstyrning och ordande seminarier. Det kan 

praktiskt förmedlas i form av åtgärdsplaner, målsättningar och seminarier där återkoppling och 

historisk data och trender återspeglas (Katzeff et al., 2013). 

Slutligen härleder Katzeff et al. (2013) att det är viktigt att en organisations energianvändning 

finns tillgänglig och synlig för att den ska få uppmärksamhet. När data är synlig ökar enligt 

Katzeff et al. (2013) förutsättningarna för att energifrågan berörs och diskuteras på 

schemalagda möten, och kan resultera i nya arbetsplatsrutiner. 

2.5.3 Sociala strukturer i energieffektiviseringsarbetet 

Åtgärder för optimering av energiprestanda har under decennier förmedlats genom 

informationskampanjer med enkla ”vad göra”-tips. Guy och Shove (2000) kritiserar denna 

metod och förklarar att information inte nödvändigtvis resulterar i ett rationellt agerande som 

triggar ett beslut om en aktivitet som innebär en energibesparing. Snarare hävdar Guy och 

Shove (2000) att det är nödvändigt att förstå kultur, sociala strukturer och forum inom vilka 

dessa beslut fattas. Sociala strukturer förklaras av Merton (1957) som “The patterned 

arrangements of role-sets, status-sets and status-sequences can be held to comprise the social 

structure”, eller på svenska som ett mönster av överenskomna roller med tillhörande status. 

Status är en social position som kan förklaras med exemplet att en person P har en social 

position S i ett socialt system T, om och endast om medlemmarna av T i tillräcklig 

utsträckning accepterar en mängd regler av följande två slag: (1) regler av typen ”Det är 

obligatoriskt för P att göra A”; (2) regler av typen ”Det är obligatoriskt för andra 

medlemmar”, Q1-Qn av T att göra B till P:s förmån. 

Guy och Shove (2000) drar slutsatsen att studier inom vetenskap, teknik och samhälle visar att 

energieffektiviseringsåtgärder och förändringar i beteendemönster som gjorts i vissa sociala 

sammanhang varierar beroende på uppfattningen om ”Vad som räknas som en tillförlitlig, 

kostnadseffektiv och energibesparande åtgärd”. Prioritering av åtgärder och tolkningen av 

”bra förbättringar” kan enligt Ellegård och Palm (2010) vara unik inom varje social struktur. 
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2.6 Hinder för energieffektivisering i industrin 

Studier, nationellt såväl som internationellt, visar förekomsten av ett så kallat 

energieffektiviseringsgap dvs. en skillnad mellan vad som utifrån ett rationellt perspektiv borde 

genomföras då förbättringsåtgärder är uppenbart kostnadseffektiva och vad som de facto 

implementeras (Backlund et al. 2012). Detta energieffektiviseringsgap förklaras av Thollander 

& Ottosson (2008) som förekomsten av olika hinder3 mot energieffektivisering. I studier som 

avhandlat hinder mot energieffektivisering kan två övergripande grupperingar urskiljas 

(Rohdin et al., 2007; Sardianou, 2008; Thollander & Ottosson, 2008) 

1. Marknadsrelaterade hinder 
2. Organisatoriska hinder 

 
Organisatoriska hinder som lyfts i Swecos rapport ”Kvantitativ utvärdering av 

marknadsmisslyckande och hinder”(2015) är brist på information och intresse för energifrågan 

från anställda, att energianvändningen inte är synlig, att det saknas personer med helhetsgrepp 

om energifrågan, samt förekomsten av samordningsproblem mellan berörda aktörer. Vidare 

fastslår studien att det finns en utmaning att minska transaktionskostnader som uppkommer i 

samband med energieffektivisering, exempelvis insamling av underlag för ett beslutsfattande 

(Sweco, 2015).  Fleiter, et al., (2011) nämner att ett flertal studier bekräftar att det ofta saknas 

tillgång till tekniska systems aktuella energianvändning. I Johanssons (2015) studie svarade sex 

intervjuade industrirepresentanter att den största begränsande faktorn för energieffektivisering 

inte handlar om tillgång till kapital, utan snarare att det är resurser i form av tid och 

medarbetare med relevant utbildning som begränsade deras förmåga att öka 

energieffektiviteten. Slutligen bekräftas det i flera forskningsstudier att brist på och/eller 

avsaknad av information är ett hinder för energieffektivisering (Brunke et al., 2014; Cagno & 

Trianni, 2013; Cagno et al., 2014; DeCanio, 1998; De Groot et al., 2001; Fleiter et al., 2011; 

Jaffe & Stavins, 1994; Paton & McCalman, 2008; Sorrell et al., 2004; Trianni et al., 2013;). 

 

 

 
  

                                                 
3 Definitionen av ett hinder mot energieffektivisering baseras på Sorrel et al., (2004): Hinder omfattar alla faktorer 
som hindrar införandet av kostnads- och energieffektiv teknik, eller håller tillbaka dess spridning på marknaden. 



20 
 

3 Metod 
I detta kapitel presenteras och beskrivs det angreppsätt och den metod som valts för att 

genomföra studien. Vidare beskrivs och motiveras val som gjorts i olika moment av studien. 

Slutligen beskrivs analysförförandet samt hur resultatet sammanställdes.  

3.1 Vetenskaplig positionering och datainsamlingsmetod 

I studien tillämpas en kombination av induktiv och deduktiv ansats, så kallad abduktion. Den 

bygger på att teorier och hypoteser tas med i resonemanget och blandas med observationer 

(Guvå & Hylander, 1998). Kunskapen som behövs för att uppfylla studiens syfte utvecklas 

under projektets gång genom litteraturstudier och intervjuer. Metodiken för analysen grundar 

sig i Grounded Therory, vilken är en metod att skapa teori utifrån data (Guvå & Hylander, 

1998). Metoden förenar induktivt (från empiri till teori) och deduktivt (från teori till empiri) 

tänkande och kan därför beskrivas som en form av abduktion (Guvå & Hylander, 1998).  

Två olika forskningsmetoder brukar tillämpas för att redovisa hur en forskare valt att inhämta, 

bearbeta och analysera empiri i en studie. Den ena är kvantitativ metod, vilken kännetecknas 

som formaliserad och strukturerad, med statistikstödd databearbetning och beräkning. Den 

kvantitativa forskningen söker bearbetning av rådata till mätbara variabler, ofta siffror, för att 

förklara samband, företeelser etc. Kvalitativ forskning, å andra sidan, syftar till att utveckla en 

djupare förståelse för specifika företeelser som situationer eller händelser inom ett givet 

systemområde. En kvalitativ metod bör användas då en fördjupad förståelse behövs för att 

förstå faktorer som förorsakar människors handlingar, formuleringar och beslutsfattande. 

Föreliggande studie är av explorativ karaktär och syftar till att besvara frågor som ”Hur”, 

”Varför” och ”Vad”. Därför är en kvalitativ forskningsmetod lämplig i sammanhanget. 

Djupintervjuer är en kvalitativ empiriinsamlingsmetod som med fördel används för att få fram 

djupgående  information från ett mindre urval av respondenter (Kvale, 1996). 

Valet av intervjuformatet stärker studiens relevans eftersom det enligt teorin ofta är ”mjuka” 

och beteendevetenskapliga forskningsresultat som bör beaktas i en kvalitativ studie (Berglund, 

2010). Vidare beskriver Ellegård och Palm (2011) att det är viktigt att förstå att handlingar och 

operativa arbetsmönster kan skilja sig beroende på vilken social struktur respondenterna 

befinner sig i. Forskaren bedömer därför det mer relevant att studera forskningsfrågorna och 

möta syftet med en kvalitativ ansats istället för en kvantitativ ansats. Mot denna bakgrund 

genomfördes djupintervjuer för att finna resultat som ökar förstålsen för vad som begränsar 

eller hjälper företagets anställda att bli mer engagerade i energifrågor med hjälp av energidata. 

3.1.1 Tillämpning av kvalitativ intervju med semistrukturerade frågor 

Bryman (2016) skriver i boken Social Research Methods att forskarens angreppsätt, val av 

frågestruktur och design av intervjuguider är av stor betydelse beroende på studiens syfte. Ett 

val av intervjumetod är att använda sig av ostrukturerade intervjuer, vilka enligt Bryman (2016) 

påminner om en vardaglig konversation som är styrd mot ett givet ämne. I denna typ av 

intervjudesign kan hela intervjun starta med en fördefinierad fråga, och kan sedan utvecklas i 

en valfri riktning (Bryman, 2016). 

I en semistrukturerad intervju har intervjuaren en lista på författade frågor eller ämnen som 

inkluderar och berör de på förhand definierade områden som studien söker resultat inom 
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(Bryman, 2016). Bryman (2016) sammanfattar verktyget som tas fram som en intervjuguide, 

vilken är designad för att, med relativt fritt spelrum, styra intervjun inom ett begränsat område. 

Vidare nämner Bryman (2016) att frågorna som ställs till respondenten inte behöver följas 

slaviskt, utan kan anpassas till den situation som uppstår mellan respondent och intervjuare. 

Emellertid påpekar Bryman (2016) att det är en fördel om nomenklatur och definitioner 

används konsekvent genom hela intervjuen. 

Ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer kännetecknas båda två som flexibla, och 

ställer krav på forskarens förförståelse inom ämnet för att möjliggöra en hög relevans av den 

empiri som samlas in (Bryman, 2016). I denna studie används semistrukturerade intervju. 

Metoden ger fördelar i att forskaren kan bidra med den förförståelse som finns inom ämnet, 

och ger på ett sådant sätt en relevant, konsekvent och resultatstyrd datainsamling. 

3.2 Forskarens bakgrund och relevans för studien 

Patel & Davidsson (2004) anser att det är en fördel i om intervjuaren är insatt i området för 

intervjun. Forskaren, tillika författaren som genomför studien har under drygt fyra år arbetat 

på ett forskningsinstitut där studier inom industriell resurseffektivitet genomförts. Ett av dem 

hade som mål att utveckla en metod, med syftet att hjälpa organisationer att identifiera 

effektiviseringsåtgärder. Användning av metoden resulterade i ökad processkunskap hos 

medarbetare genom att en tvärvetenskaplig och kollektiv kompetensuppbyggnad skedde i 

organisationen. Den tidigare genomförda studien (Svensson, 2015) innehöll moment som 

påminner om denna studie eftersom den baseras på kombinationer av upplevelser genom 

kvalitativa analyser, test och verifiering av erfarenhetsmässiga hypoteser, samt verifiering mot 

tidigare genomförd forskning internationellt. Den till studien kopplade fokusgruppen 

(deltagare beskrivs längre fram i rapporten), bedömer att forskarens bakgrund i 

ingenjörsmässig baskunskap i energiteknik, i kombination med djupgående forskning av 

kvalitetsteknik och förbättringsarbete, skapar ett tvärvetenskapligt angreppssätt som ökar 

nyhetsvärdet i studien. Tillsammans med fokusgruppen och forskarens kollegor skapas en 

interdisciplinär intressentgrupp som kan ge värdefulla inspel under studiens genomförande. 

3.3 Fakta om studieobjekt 

Organisationen är en ståltillverkande industri, med cirka 240 anställda. Idag tillverkar företaget 

stålvalsar för industrin. Organisationen upplever att medarbetarnas engagemang kring 

energieffektiviseringsarbetet är lågt, trots att det finns en signifikant potential till 

energibesparing. Organisationen är lik en processtyrd hierarki, där resursägare och 

processägare samspelar för att åberopa resurser till arbetsuppgifter, och förbättringsåtgärder 

och uppföljning. Organisationen har också en uttalad produktionsfilosofi som härstammar 

från grunderna i Lean.  Organisationen som studeras har på förhand delgett en illustration 

över deras organisationsstruktur. Där kan tre tydliga organisatoriska nivåer urskiljas: 

1. Avdelningschef med ledningsfunktion 
2. Processägare 
3. Operatör/samordnare 

 

Urvalet av respondenter har olika ansvar i samma tillverkningsprocess. Vald process är den 

mest energikrävande i organisationen. Organisationen kategoriseras som elintensiv industri. 
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Elintensiv industri definieras i Svensk författningssamling 2011:1200 som företag eller del av 

ett företag som utgör en egen verksamhet eller verksamhetsgren, där det; 

a) bedrivs och under de senaste tre åren har bedrivits industriell tillverkning i en process där 
det använts i genomsnitt minst 190 megawattimmar el för varje miljon kronor av 
förädlingsvärdet (cirka 10 procent av förädlingsvärdet), 

b) bedrivs ny verksamhet med industriell tillverkning i en process där det används eller 
beräknas användas i genomsnitt minst 190 megawattimmar el för varje miljon kronor av 
förädlingsvärdet, eller 

c) bedrivs verksamhet för vilket avdrag får göras för skatt på elektrisk kraft enligt 11 kap. 9 § 
2, 3 eller 5 lagen (1994:1 776) om skatt på energi. 
 

I målgruppen är energikostnaden hög i förhållande till förädlingsvärdet jämförelse mot andra 

målgrupper. Mätningar sker mer frekvent inom denna målgrupp och kan användas för att 

upprätthålla ett certifierat energiledningssystem, ta strategiska beslut och vara en del av 

beslutsunderlag i projekt, som exempelvis syftar till att reducera energikostnaden eller 

effektivisera en tillverkningsprocess (Thollander & Ottosson, 2010). Organisationen ingår i en 

befintlig studie där en delaktivitet är att studera organisationens behov av energidata. 

Organisationens uttalade behov, elintensitet, tillammans med den redan etablerade kontakten 

och relationen till organisationen utgör argument till valet av studieobjekt.  
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3.4 Genomförande 

Studiens syfte och forskningsfrågor är utgångspunkten, som med hjälp av litteraturstudier, 

utveckling av kategoriseringsmodell, empirisk datainsamling och analys ska besvaras i resultat, 

slutsats och diskussion. Figur 8 illusterar och beskriver en översikt av studiens genomförande. 

Varje steg förklaras i mer detalj under respektive underkapitel. 

 

Figur 8. Översikt, studiens genomförande 
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3.4.1 Steg 1 - Litteratursök och teoretisk bakgrund 

Motiveringen till innehållet i teorin lutar sig mot studiens syfte, vilket är att kartlägga, analysera 

och presentera det behov som finns på energidata i ett företag inom järn- och stålsektorn. 

Syftet grundar sig i Sveriges utmaning att behålla industris konkurrenskraft på en dynamisk 

marknad, där organisationer ständigt behöver tillgodose nya kundbehov och yttre krav. En 

strategi att göra detta är genom att utveckla nya effektivare produktionssystem eller att 

förbättra befintliga. För att förbättra processer och basera beslut på fakta, behövs tillgång till 

data i olika former. Författaren vill inom ett antal definierade kategorier utveckla en förståelse 

för faktorer som begränsar en organisations förmåga att tillämpa energidata. För att göra en 

rimlig ansats till studiens syfte och bakgrundsbeskrivning behövdes initialt en grundläggande 

kunskap om kvalitetsutveckling, förbättringsarbete och koncept för att effektivisera en 

verksamhet. I alla organisationer finns organisationskulturer och sociala strukturer, varför det 

också är viktigt att förstå hur dessa agerar i och påverkar ett förbättringsarbete. Likväl 

behövdes kunskap om vad som skapar en engagerad och motiverad medarbetare och vad som 

kännetecknar en sådan. Denna vetskap resulterade i valet att också inkludera forskning om vad 

som skapar och hindrar engagemang, motivation och behov hos medarbetare. 

Som ett första steg användes rekommenderad studentlitteratur för att sammanställa en 

övergripande bild och beskrivning om kvalitetsutvecklingens mest centrala innehåll och dess 

värderingar. Fördjupning av intressanta delområden och övriga tvärvetenskapliga bidrag 

gjordes genom litteratursök i digitala vetenskapliga databaser. I studien användes därmed 

datorbaserad litteratursök, vilken är en metod för att inhämta kunskap via litteratur (Backman, 

2016). I den datorbaserade litteratursökningen användes allmänt vedertagna sök- och 

nyckelord inom kvalitetstekniksforskningen för att identifiera och läsa in vetenskapliga artiklar 

av relevans. Genom artiklar söktes sedan vidareciteringar (referenser i referenser) med 

relevans mot syftet och forskningsfrågorna. Denna triangulering ledde sedermera till att 

återkommande nyckelord kunde beskrivas. De mest betydande och signifikanta nyckelorden 

och kombinationerna som användes i studien beskrivs i tabell 1. 

Tabell 1. Sökord i digital litteratursökning med relevans mot forskningsfrågor. 

Nyckelord Relevans mot syfte och 
forskningsfrågor 

”Quality+Management” Ledarskap, ledningssystem, förbättringsarbete, 
kvalitetsutveckling. 

”Process+ Improvement+industry” Effektivisering av processer, metoder för 
effektivisering, definition av process, 
förbättringsarbete. 

”Continuous+Improvement+industry” Ständigt och kontinuerligt förbättringsarbete, 
modeller för förbättringsarbete, hinder mot 
förbättringsarbeten, drivkrafter för 
förbättringsarbeten. Innehåll och struktur i 
kvalitetshjul och förbättringscykler. 

”Sex Sigma +industry” Beskrivning av innehåll i sex sigma och 
förbättringscykler. 

”Lean + industry” Värderingar i förbättringsarbete, Kata-modeller,  

”Process efficiency + industry” Praktiska tillvägagångssätt för att effektivisera 
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processer. Definitioner av effektivitet.  

”Information management” Datahantering, och visuell analys. 

”Energy efficiency + industry” State of the art i industrins arbete med 
energieffektivisering. Hinder och drivkrafter för 
energieffektivisering. 

”Energy visualisation” Metoder och verktyg för att visualisera 
energidata.  

”Barriers+drivers+industry” Hinder och drivkrafter i industrins arbete med 
förbättringsar. 

 

3.4.2 Steg 2 – Framtagning av kategoriseringsmodell och genomförandet av 

intervjuer 

En sammanfattning av steg två illustreras i figuren nedan med tillhörande 

aktivitetsbeskrivning, utförare och de hjälpmedel och underlag som används.  

 

Figur 9. Genomförande steg 2 med aktivitetsbeskrivning, utförare och hjälpmedel och underlag. 

3.4.3 Framtagning av kategoriseringsmodell 

I den litterära kunskapsinhämtningen utvecklades ett embryo till en kategoriseringsmodell som 

ska vara ett hjälpmedel till att kategorisera och specificera inom vilka områden en organisation 

kan uppleva begränsningar till att använda sig av energidata. Embryot användes sedan under 

en workshop, där det med hjälp av brainstorming och fiskbensdiagram identifierade sex 

kategorier och en övrigt-kategori som kan användas för att kategorisera och ringa in empiri 

och intervjuresultat som bedöms ha påverkan på organisationens engagemang i 

förbättringsarbetet med avseende på energidata. Grundfrågeställningen under denna 
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workshop var vad som begränsar företagets anställda att bli mer engagerade i energifrågor med hjälp av 

energidata. Utifrån de identifierade kategorierna framarbetades en intervjuguide som sedan kom 

att användas i den empiriska datainsamlingen. Intervjuguiden med tillhörande 

semistrukturerade frågor togs fram med hjälp av de sex kategorierna och hade som krav att ha 

tydlig relevans mot studiens forskningsfrågor. I workshopen deltog författaren och en senior 

forskare från Linköpings universitet. Kategorierna illusteras i figur 10. 

 

Figur 10. Huvudkategorier som det finns begränsningar inom för att företagets anställda ska bli mer engagerade i 
energifrågor med hjälp av energidata. 

Kategoriseringsmodellen och intervjuguider förädlades senare med hjälp och inspel från en 

fokusgrupp via en andra workshop. Fokusgruppen bestod av författaren, fyra seniora forskare 

och huvudrepresentanten i den studerade organisationen. På mötet framkom frågeställningar 

gällande skillnad på kategorierna mängd och urval. Den främsta upptäckten under workshopen 

var dock att det saknades en positivism i frågeställningen som skapat kategorierna. Detta 

resulterade i att frågeställningen utökades till vad som hjälper en organisation till att bli mer 

engagerade i energifrågor på företaget, till skillnad från föregående frågeställning som enbart 

fokuserade på vad som begränsar. Den nya frågeställningen som kategoriseringsmodellen 

utgick från blev då vad som begränsar eller hjälper företagets anställda att bli mer engagerade i energifrågor 

med hjälp av energidata. En analys gjordes sedan för att avgöra om kategorierna tappade i 

relevans i och med det tillägg som gjorts. Efter samstämmighet i fokusgruppen gjordes 

bedömningen att kategorierna fortfarande hade hög relevans.  

Kategoriseringsmodellen godkändes sedan muntligt och hade enligt åhörarna hög relevans för 

att kategorisera den empiri som sedan skulle inhämtas via intervjuer med hjälp av framtagna 

intervjuguider. Som sista aktivitet i den andra workshopen berikades vardera huvudkategorin 

med vanligt förekommande orsaker som kan komma att påverka en organisations förmåga att 

använda sig av energidata. Denna sammanställning gjordes med hjälp av att använda ett 

fiskbensdiagram. Efter sammanställningen jämfördes kategorier och orsaksbeskrivningar mot 

den studerade teorin för att öka den vetenskapliga höjden i studien. En sammanfattande bild 

utvecklades sedan för att illustrera modellen och resultatet från workshopen, se figur 11. 
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Figur 11. Kategoriseringsmodell, vad begränsar eller hjälper företagets anställda att bli mer engagerade i energifrågor med 
hjälp av energidata? 

3.4.4 Genomförande av semistrukturerade intervjuer 

Empirin samlas i denna studie genom tre fysiska, individuella och åtskilda intervjuer. Efter 

överenskommelse i fokusgruppen valdes tre respondenter ut för intervjuer i den studerade 

organisationen. Respondenterna uppfyller efterfrågad rollstruktur och hierarki. 

1. Chef i ledningsgrupp 
2. Processägare  
3. Operatör 

 

Två av forskningsfrågorna riktas mot att besvara huruvida organisatorisk nivå kan komma att 

påverka begränsningar eller möjligheter till att använda sig av energidata. 

 Varierar behovet av energidata på olika organisatoriska nivåer? 

 Bör energidata visualiseras och distribueras olika beroende på vilken organisatorisk 
nivå mottagaren befinner sig? 
 

Ledarskapets betydelse i ett framgångsrikt förbättringsarbete är ständigt återkommande i 

teorin. En av de respondenterna som intervjuas ska uppfylla kriteriet om att ha en 

ledningsfunktion och vara representerad i organisationens ledningsgrupp. Vidare väljs 

operatörsnivån ut som intressant att inkludera i studien. Operatören är den som utför dagliga 

arbetsuppgifter och besitter ofta en djup kunskap om den process hen opererar i. Slutligen är 

det relevant att involvera en processägare i studien eftersom denne ofta har i ansvar att 

informera både uppåt och neråt i organisationen. Denna rollstruktur bildar en naturlig röd tråd 

genom den studerade organisationens befintliga struktur. Med önskemål om ovan beskrivna 
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roller gjorde sen studerade organisationens huvudrepresentant ett urval av tre personer som 

uppfyllde den efterfrågade besättningen av respondenter. Innan intervjuerna genomfördes 

kom intervjuguiderna att differentieras med avseende på den organisatoriska nivå 

respondenten befinner sig. Intervjuguiderna ses i bilaga A. Intervjuerna genomfördes i en 

avgränsad möteslokal med närvaro av två intervjuare och en respondent. 

Motveringen till att inhämta empiri från medarbetare med olika roller influeras främst 

forskarens egen erfarenhet av att det finns stor outnyttjad potential i den kunskap 

organisationens medarbetare besitter. Berglund (2010) skriver också att flertalet av alla 

människor i producerande företag har mycket kloka synpunkter, trots att de ibland utför enkla 

och repetitiva uppgifter. Vidare fastslår Berglund (2010) att när medarbetare ges chansen att 

bidra med synpunkter eller utföra något extra blir de oftast engagerade och gör mer än vad 

som förväntas. Slutligen skriver Berglund (2010) att ”Jag har, liksom mina motparter i företagen, ofta 

ägnat för lite uppmärksamhet åt de ’mjuka’ frågorna, de människor som ska arbeta i systemen, vad som 

motiverar dem, hur arbetena i sig blir tillräckligt utvecklande och intressanta och hur människors potential 

kan tas till vara.”  

Frågorna som respondenterna fick under intervjun är semistrukturerade och tillåter obestämda 

följdfrågor och infallsvinklar. Frågorna är ställda utifrån syftet med studien, nämligen att 

kartlägga och presentera de krav och behov som finns på energidata. Varje intervju bedöms ha 

en tidsåtgång om 60 minuter, och tid eskas av varje respondent för 90 minuter för att undvika 

abrupta avslut. Som första steg i intervjun hanterades etiska aspekter som anonymitet och 

hantering av intervjuresultat. Som utgångspunkt informerades respondenterna att tre personer 

(författaren, forskare a och forskare b) kommer att ha tillgång till det inspelade materialet 

(ljudfil och transkriberat) om de inte medgett att någon annan får tillgång till det. 

Respondenterna fick sedan besvara följande frågor där svaren skapade de riktlinjer som följts 

genom hela studien: 

1. Vill du vara anonym? (Resultat från intervjun ska inte kunna spåras till dig.)  

2. Får vi spela in intervjun? 

3. Vill du läsa resultat som har koppling till dina svar t.ex. citat innan vi sprider det? 

Som avslutning på respektive intervju utvärderades intervjufrågorna tillsammans med varje 

respondent med avseende på innehåll, relevans, tidsåtgång och generell upplevelse. Likaså 

diskuterades relevansen och tillämpningen av den utvecklade kategoriseringsmodellen. Som 

hjälpmedel till digital ljudinspelning användes diktafon. Ljudfilerna användes sedan till att 

transkribera intervjuerna till skriftligt form. En tabell med svar från utvärderingsfrågorna 

presenteras i bilaga för den som finner det intressant att studera detta djupare.  
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3.4.5 Steg 3 – Analys av empiri och resultat 

Det transkriberade underlaget analyserades sedan i fem delmoment. De fem momenten 

sammanfattar steg tre i genomförandet, med tillhörande aktivitetsbeskrivning, utförare och de 

hjälpmedel och underlag som användes. Se figur 12 nedan.  

 

Figur 12. Genomförande analys (steg 3) med tillhörande delmoment, utförare, hjälpmedel och underlag. 

Metodiken för analysen grundar sig i Grounded Theory (GT), vilken är en metod att skapa 

teori utifrån data, istället för att testa hypotetiska teorier (Guvå & Hylander, 1998).  Metoden 

förenar induktivt (från empiri till teori) och deduktivt (från teori till empiri) tänkande och 

skulle kunna beskrivas som en form av abduktion (Guvå & Hylander, 1998). GT syftar enligt 

Guvå och Hylander, 1998 till att upptäcka vilka faktorer som har relevans för det studerade 

fenomenet samt undersöka sambandet mellan dessa faktorer, dvs. hitta relevanta mönster ur 

vilka nya teorier och modeller kan växa fram. Utifrån dessa teorier kan sedan hypoteser ställas 

och prövas. GT kan även användas för att tillföra nya aspekter och därigenom bidra till att 

utveckla och förnya befintliga teorier (Guvå & Hylander, 1998). I analysen användes också 

något som går under benämningen Undersökartriangulering, vilket innebär att mer än en forskare 

strukturerar och tolkar data (Guvå & Hylander, 1998). 

Om man liknar processen vid pusselläggning handlar det om att identifiera de olika bitarna, 

särskilja dem från varandra, lägga dem med rätt sida upp, sortera dem i högar beroende på vad 

man tror att de föreställer (hör hemma). En mening kan innehålla flera indikatorer, varav 

någon utgörs av hela meningen medan andra utgörs av enstaka ord eller en sammansättning av 

flera ord. Det är som att starta ett bygge, där man inte vet vad det är för material som kommer 

att behövas. (Guvå & Hylander, 1998) 

I analysdelen bryts respektive kategori ut till en individuell orsak till frågeställningen. Genom 

att varje kategori observeras åtskilt från de andra möjliggörs en ökad fokusering. En intervju 

valdes ut som pilot där tre forskare gjorde en oberoende analys av innehållet och sorterade 
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citat i kategoriseringsmodellen. Detta val gör att studien minskar risken att en individbaserad 

subjektiv bedömning görs. Risken sprids istället på tre personer. 

Forskarna träffades därefter i form av ett fysiskt möte och jämförde och diskuterade de tre 

oberoende analyserna. Resultatet var likartat och små justeringar gjordes inför kategorisering 

av resterande två intervjuer. Justeringarna som förekom var att ett citat eller ett fenomen 

kunde placeras i flera kategorier. Under mötet utvecklades en form av samsyn som sedan fick 

gälla som normalläge i de två resterande intervjuanalyserna, vilka sedermera utfördes av 

författaren.  

Nästkommande steg var att finna vilka indikatorer som finns på intressanta fenomen, samt 

identifiera gemensamma nämnare i respondenternas intervjusvar. För att hitta citat som passar 

underliggande orsaker inom respektive huvudkategori bearbetades resterande empiri 

systematiskt. De gemensamma nämnarna kallas sedan för Orsaker, som härleds till direkta citat 

från intervjuerna. En uppdelning gjordes också med avseende på vilken roll eller 

organisatorisk nivå respondenten befinner sig i organisationen. Tabell 2 illustrerar den modell 

som användes i utförandet. Tabell tre förklarar de förkortningar som förekommer i modellen. 

Tabell 2. Framtagen modell för att presentera citat från respektive kategori. 

Huvudkategori   

Orsak/Etikett Citat 

  
Orsak a 

O 
”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.” 

P 
”Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 

nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.” 

CL 
”I: Duis aute irure dolor in reprehenderit? CL: In voluptate velit esse 

cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.” 

 
 

Orsak b 

O 
”Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui 

officia deserunt mollit anim id est laborum" 

P ”voluptate velit esse cillum dolore” 

CL ”ut aliquip ex ea commodo consequat” 

 

Tabell 3. Förklaring till förkortningar 

Förkortning Betydelse 

O Operatör 
P Processägare 

CL Chef i ledningsgrupp 
I Intervjuare 
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Då samtliga huvudkategorier försetts med underliggande orsaker och citat valdes ett antal citat 

ut för att presenteras i löpande text med förklarande resonemang som kopplar till studiens 

syfte och forskningsfrågor. Analys och resultatavsnittet avslutas med en kondenserad 

illustration över vad som hjälper och begränsar en organisations medarbetare att bli mer 

engagerade i energifrågan med hjälp av energidata.   

 

Figur 13. Mall för illustration av sammanfattad analys och resultat av empiri. 
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4 Resultat och Analys 
I resultat och analys presenteras analyserad empiri under respektive huvudkategori med härledning från den framtagna kategoriseringsmodellen. Ett urval av citat för 

analys har sammanställts i form av tabeller där vardera huvudkategorin brutits upp, försetts med orsaker och etiketter, och slutligen härletts till direkta citat från 

respondenter. Samtliga tabeller finns att tillgå i Bilaga B – Resultat, kategoriserade citat. Ur tabellerna kan ett antal fenomen och svar på forskningsfrågorna urskiljas. De 

beskrivs i respektive underkapitel och kopplas ihop med kunskap som erhålls ur den teoretiska referensramen. Kapitlet börjar dock med en sammanfattande 

illustration nedan som anknyter till studiens syfte och den övergripande forskningsfrågan vad begränsar eller hjälper företagets anställda att bli mer engagerade i 

energifrågor med hjälp av energidata. I figuren nedan illustreras en förenklad sammanfattning av resultatet från empirin. Figuren visar hur behovet skiljer sig 

beroende på respondent samt att det inte är samma faktorer som både begränsar och hjälper organisationen att bli mer engagerade i energifrågan med hjälp av 

energidata.    

 

Figur 14. Analyserat resultat som beskriver vad som hjälper eller begränsar en organisation att bi mer engagerade i energifrågor med hjälp av energidata. 
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4.1 Resultat och analys chef som ingår i ledningsgrupp angående huvudkategori … 

4.1.1 …Management 

Lam et al., (2015) och Bergman och Klefsjö (2012) listar ledningens engagemang i 

förbättringsarbete och i energifrågor som en viktig faktor för att lyckas effektivisera 

industriella processer. I Hargreaves (2011) visade det sig också att långa beslutsprocesser och 

låg handlingskraft lämnar medarbetare med en känsla av att inte kunna påverka sin 

arbetssituation. En orsak till att energidata inte används eller prioriteras i den omfattning det 

finns potential för kan med härledning av teorin och respondentens svar förklaras med att det 

finns en låg efterfrågan av energidata från ledningsgruppen.  

… jag måste ju erkänna själv att jag efterfrågar det här alldeles för dåligt själv… 

"ju tydligare vi kan bli i vår information desto bättre är det” 

4.1.2 …Teknik 

Katzeff et al. (2013) nämner brist på teknik eller att teknik inte är tillgänglig, som en 

begränsande faktor för att skapa engagemang och underlätta att effektivisera processer. 

Energidata som med hjälp av teknik kan presenteras i realtid kan enligt respondenten hjälpa en 

organisation att bli mer engagerade i energifrågor. Respondenten anser att realtidsmätning av 

energidata skulle kunna öka möjligheten att förbättra energieffektiviseringsarbetet. 

”…någon form av nästan realtidsmätning med mer hur det går (…)ökar man möjligheten radikalt för att 

kunna göra någonting åt det.” 

4.1.3 …Visualisering 

Att ha tillgång till visualiserad energidata och energiinformation nämns av Katzeff et al. (2013) 

som fördelaktigt för att medarbetare ska kunna medvetengöras om organisationens 

energianvändning. Forskning har också visat att en organisations energianvändning bör vara 

synlig för att den ska få uppmärksamhet. När data är synlig ökar enligt Katzeff et al. (2013) 

förutsättningarna för att energifrågan berörs och diskuteras på schemalagda möten. Det som 

enligt respondenten skulle hjälpa deras organisation att bli mer effektiva är då ett energiindex 

visualiseras som en återkoppling på utfört arbetsmoment.  

”du skulle ju direkt per smälta egentligen kunna se om du skulle kunna följa det, få rött eller grönt på det 

indexet” 

Respondenten framhäver också att all energidata inte behöver visualiseras men att det är 

viktigt att vissa typer av information ska vara väl synlig, i rätt tid. Respondenten uttrycker det 

som att viss information ”Ska man ha direkt i ansiktet” 

4.1.4 …Kunskap 

Kunskap om energins potential i tillverkningsprocesser, förbättringsarbete och produktkvalitet 

belyses av Johanssons (2015) som viktigt för att kunna integrera energidata i arbetet med 

ständiga förbättringar. Det som kan öka drivkraften i en organisation är enligt respondenten 

då kunskapen om organisationens energianvändning ökar. 

"drivkraften ökar ju naturligtvis om du vet mer liksom…" 
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Vidare menar respondenten att processförståelse är viktigt för att skapa engagemang runt 

energifrågan och lära sig använda energidata på ett bättre sätt. Respondenten tror också det 

kan hjälpa organisationen om kunskapsökningen sker genom att börja enkelt och inte bli för 

avancerad för tidigt.  

"när vi lär oss lite mer om vår process (…) då tror jag säkert att man kan se hur saker och ting påverkar 

varandra" 

"om operatörerna och ledningen på just den platsen (processavsnitt) ska kunna jobba med rätt åtgärder så 

måste man förstå det (indexet)…"  

”om man börjar med någonting sådant här så ska man börja väldigt, väldigt enkelt” 

4.1.5 …Mängd 

Ljungberg och Larsson (2012) Teorin sammanfattar att det finns en stor risk att datamängder 

tenderar att bli ohanterliga om det blir en för stor mängd att ta hänsyn till. Åt andra hållet 

nämner också Ljungberg och Larsson (2012) att underlag till beslut måste underbyggas av 

tillräckligt mycket data för att ta kvalificerade beslut som baseras på fakta. Uppfattningen om 

vad som är en stor mängd respektive liten mängd varierar inom den studerade organisationen. 

Respondenten nämner att hen gärna vill ha tätare uppföljning och större datamängd 

presenterat för sig. 

"jag vill naturligtvis komma igång med en sådan daglig uppföljning (…) möjligtvis hur det gick och så vidare" 

" (…), dagsnivå för att få upp efterfrågan av det" 

4.1.6 …Urval 

Att relevant data finns tillgängligt och förekommer på rätt plats vid rätt tillfälle anses av May et 

al. (2013) som kritiskt för att öka förmågan att använda sig energidata. Respondenten önskar 

att det fanns ett accepterat normalläge för energianvändningen i tillverkningsprocessen för att 

förenkla urvalet av vilken energidata som bör distribueras till respektive funktion.   

"utgår från något slags index (…)att man på något sätt sätter en norm över hur många kilowattimmar det 

ska ta att smälta ett ton." 

Respondenten uttrycker också ett behov av olika nivåer på energinyckeltal för att öka 

relevansen för respektive mottagare. För ledningens del förordas ett övergripande nyckeltal för 

att följa energianvändning på övergripande nivå. Respondenten anser också att energidatans 

relevans kan öka om nyckeltal bryts ner på gruppnivå.   

"ett företagsövergripande nyckeltal för att hålla koll på det på den nivån liksom" 

"kan man säkert bryta ner så att det blir mer relevant för en grupp människor i en viss verksamhet" 
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4.2 Resultat och analys processägare gällande huvudkategori… 

4.2.1 …Management 

Fischer (2008) visat att då energidata är synlig ökar förutsättningarna för att energifrågan 

berörs och diskuteras på schemalagda möten. Respondenten förklarar att deras avdelning inte 

hanterar energidata på möten. En visualisering av energidata anser respondenten skulle vara 

intressant eftersom hen skulle bli intresserad av siffrorna som ligger till grund för det som 

visualiseras. 

 "Om vi säger att på labb så är det inte ens på kartan (energifokus), forskningsavdelningen.  

"Nej, på de möten som jag deltar på pratar man inte om energianvändning" 

Ja, visualisering, då blir det lättare att med en gång ta till sig, om då man blir intresserad så vill man ju 

komma åt siffrorna bakom 

Vidare anser sig respondenten inte varit delaktig i att ta fram ett nyckeltal för processens 

energianvändning. Bergman och Klefsjö (2012) menar att måldelningsprocessen är synonymt 

med en omfattande process för att skapa delaktighet och utveckla målvärden som tillsammans 

med mätbara nyckelvariabler behövs för att styra verksamheten mot målen. 

"Nej, jag vet bara att det är ett nyckeltal som ska hänga samman med energiförbrukning, sen har inte jag 

varit med i några diskussioner hur det skulle se ut" 

4.2.2 …Teknik 

Mätinstrument, sensorer och datainsamlingsmetodik behöver vara tillförlitlig och robust för 

att skapa en förtroendekänsla hos personal. Detta menar respondenten då hen upplevt brister i 

historisk data, och har tvingats till handpåläggning för att försäkra sig om att rätt data används 

i beslutsunderlag. 

"min uppfattning har väl varit att det är mycket felaktigheter i den datan när jag tittade på den förut, så att 

man har fått sitta och filtrera bort orealistiska värden. 

Vidare har respondenten idéer om möjliga mätpunkter för att kunna öka kvalitén i en 

produktionsprocess. Tekniken finns dock inte tillgänglig, vilket gör att inga åtgärder görs. 

”…mindre antal kärnbildare än vanligt, och det är inget som vi idag skulle kunna fånga upp" 

 

4.2.3 …Visualisering 

I Jacobsen och Thorsvik (2008) nämns att arbetsuppgifter som utförs upplevs som 

meningsfullt av medarbetaren då man via feedback får faktisk kunskap av det man gör. 

Respondenten menar att energianvändningen skulle visualiseras efter varje körning (En 

körning innebär en arbetsprocess från råvaruhantering, smältning av metall till avtappning). 

Genom att göra det skulle medarbetarna som arbetat med körningen få en direkt feedback av 

hur mycket energi det gick åt för att genomföra körningen. 

"energiförbrukning för varje körning, så borde det vara nedbrutet" 
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Gällande i vilka enheter energidata ska presenteras råder det delade meningar om i 

organisationen. Respondenten anser att energidata bör presenteras i pengar, exempelvis 

kronor per relevant enhet. Vidare anser respondenten att visualisering av energidata skulle 

skapa ett ökat intresse för energifrågan. I Mateo (2016) framhävs det som en framgångsfaktor 

i arbetsmiljön när fysisk arbetsmiljö innehåller visuellt synliga pågående aktiviteter och 

praktiska förbättringsåtgärder. 

"Så kunde vi få i kronor hur mycket det är värt så vore det lättare att motivera med förändringen." 

"Ja, visualisering, då blir det lättare att med en gång ta till sig, om då man blir intresserad så vill man ju 

komma åt siffrorna bakom." 

4.2.4 …Kunskap 

I teorin nämner Bergman (2010) att nyttiggörandet av en medarbetares befogenheter beror på 

inom vilka kunskapsområden medarbetaren besitter kompetens. För att nyttigöra 

befogenheter (ta beslut som exempelvis avsätter resurser till energieffektivisering) inom 

energiområdet behövs kompetens i ämnet. Respondenten har relativt höga befogenheter inom 

organisationen men väljer helt logiskt att arbeta med förbättringar inom dennes expertområde, 

vilket inte är energieffektivisering. 

”för mig som inte har då kompetens inom energiförbrukningen så, jag kan inte få ihop det själv.” 

"jag vet inte vilken energidata som idag finns, vad som mäts och hur jag kommer åt det. Så blir det svårt, jag 

vet inte vad jag ska fråga efter…" 

”Vår historia är ju mycket process och kvalitetsfrågor (…) med skydd och säkerhet…” 

4.2.5 …Mängd 

I Cohen och Levinthal (1990) belyses värdet av att en organisation har god förmåga att se 

värdet av ny information och kunskap (Absorvtive Capacity). Dock anser sig respondenten 

inte sakna några energidata i dagsläget. En hög inre effektivitet innebär enligt Ljungberg och 

Larsson (2012) ett effektivt resursutnyttjande i processen, vilket gör energidata inkluderad. En 

slutsats som görs av Katzeff et al. (2013) är att det finns en risk att energianvändningen 

hamnar i konflikt med produktionstekniska mål. Detta kan innebära att energikostnad inte ses 

som en självklar resurs som bottnar i produktionstekniska mål.  

"jag har inte känt att jag saknar något heller" 

4.2.6 …Urval 

Att relevant data finns tillgängligt och förekommer på rätt plats vid rätt tillfälle anses i av 

Stentoft Arlbjørn (2011) som kritiskt för att öka engagemang hos medarbetare. Känslan av 

delaktighet, starkt ledarskap, tillgång till relevant information och data bedöms vara drivkrafter 

och ge inspiration för förbättringsarbete (Jeyaraman & Kee Teo, 2010). Respondenten anser 

att nedbrytning av energidata kan skapa en högre relevans för en given betraktare. Vidare 

uttrycker respondenten ett behov av att få energirelaterade nyckeltal som en funktion av 

kvalitet. Vidare fastslår respondenten att energidata är intressant om hen känner en möjlighet 

att påverka energianvändningen positivt.   
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"ju mer man kan bryta ner desto mer relevant blir det…" 

”…så skulle det behöva kopplas (…) till någon kvalitetsaspekt." 

"jag vill ju gärna ha det liksom paketerat på ett bra sätt bland andra nyckeltal som känns relevanta" 

"för mig skulle det vara då intressant om det är något som jag känner att jag kan vara med och påverka" 

 

4.3 Resultat och analys operatör gällande… 

4.3.1 …Management 

Ett mål är enligt Rother (2013) ett resultat och ett måltillstånd är en beskrivning av en process 

som opererar enligt det mönster som krävs för att nå ett önskat resultat. Vidare skriver 

Sörqvist (2002) att en vision bidrar till att medarbetare förstår behovet av förbättringar, samt 

att förbättringsarbetet blir enklare att driva då samtliga involverade har en gemensam målbild. 

Respondenten uttrycker att det inte finns någon strategi för energibesparingar i 

organisationen. Ett urskiljande tecken på en medarbetare som är engagerad är enligt Berglund 

(2010) någon som har en vilja att göra något utöver som ålagts den tilldelade rollen och det 

som är ett formellt krav. Det har också visat sig att organisationer som avsätter riktade 

resurser till förbättringsarbete åstadkommer ett bättre resultat (Delbridge och Barton (2002).  

Respondenten anser att det inte finns resurser kring att göra något utöver ordinarie 

arbetsmoment, dock anser respondenten att det finns en vilja hos flertalet operatörer att 

arbeta mer med energidata.   

"Nu har vi ingen strategi…” 

"Nu finns det inte resurser, nu måste man göra det man ska så att säga” 

Vidare nämner respondenten att de energirelaterade målen möjligtvis inte är aktuella, och 

verkar inte vara förankrade i hela organisationen. Detta tyder på ett det finns en bristande 

måldelningsprocess inom organisationen. Måldelningsprocessen anses av Bergman och 

Klefsjö (2012) vara en viktig aktivitet för att skapa delaktighet. Respondenten nämner också i 

intervjun att energidata sällan förekommer på de möten hen deltar på och att andra frågor 

prioriters högre. Genom att respondenten nämner att processavikelser prioriteras under 

mötena, torde energidata inte vara en parameter i processtyrningen.   

”Det är längesen vi tog fram de där målen vi hade, så jag vet faktiskt inte” 

”Nej det är skydd, säkerhet, och processen då, processavvikelser tar vi upp och så tar vi upp skyddsäkerhets-

frågor” 

Vidare anser respondenten inte att deras avdelning har ett tydligt ägandeskap av 

energikostnaden i den process de opererar i. Ägandeskapet har starka kopplingar till 

målnedbrytning och uppföljning vilket enligt Bergman och Klefsjö (2012) är en aktivitet för att 

skapa delaktighet, samt att tillgång till uppföljning är en väsentlig del av PDCA-hjulet. 

Respondenten får fysisk uppföljning i form av stapeldiagram, dock uppfyller den inte det syfte 

den är avsedd för. 
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Känslan av delaktighet, starkt ledarskap, tillgång till relevant information och data bedöms 

vara drivkrafter och ge inspiration för förbättringsarbete (Jeyaraman & Kee Teo, 2010). Som 

tidigare nämnt är ledningens efterfrågan på energidata låg, vilket bekräftas av två respondenter. 

Ledningens roll i förbättringsarbetet förblir därmed kritiskt. Respondenten uttycker också en 

vilja till att deras energibesparingar och insatser bör uppmärksammas.  

”Vi hålls ens inte ansvariga för det, för det efterfrågas ingenting.” 

”vi får ingen uppföljning, ja vi får ju upp den där ¤#¤# stapeln, den säger ju ingenting" 

"…man vill nog att vårat arbete då ska bli sett liksom, det tror jag." 

4.3.2 …Teknik 

Respondenten säger sig föredra papper och penna då energidata ska förmedlas till en större 

grupp medarbetare. Respondenten framhäver vikten av att starta en diskussion kring något 

som är fysiskt kännbart i handen (kompendium med sammanställd energidata). Å andra sidan 

menar också respondenten att återkoppling av varje arbetsmoment bör ske per automatik, då 

automatisk datainsamling förekommer i högre grad än idag. Idag finns ett manuellt räkneverk, 

där operatören manuellt fyller i en loggbok som anger energianvändningen. Loggboken 

förmedlas sedan till energiansvarig med en veckas eftersläp. Respondenten fastslår också att 

det sannolikt inte är teknisk mätutrustning som är den stora begränsningen för att samla 

energidata.  

”…då kan man ju läsa det, då är det bara att ta till sig det, så, det är jättesvårt att samla alla på ett möte 

och ta det muntligt." 

"…om man hade en ipad eller (…), en skärm, (…) vi ska inte behöva skriva ner någonting, det ska gå 

automatiskt alltså" 

Energiåtgången (…), det måste man alltså ha direkt, för man kommer inte ihåg, man kan inte ha det en gång 

i veckan…" 

 ”Med mätningarna vi gör idag funkar det vi har" 

4.3.3 …Visualisering 

Respondenten är övertygad om att energianvändning bör presenteras i kronor. Respondenten 

anser att storheter i effekt (exempelvis kilowatt, megawatt) och energianvändning (exempelvis 

kWh, MWh) är svårt att tolka och avgöra kvantitativ storlek i förhållande till något annat. 

Vidare är respondenten en skeptisk till att visualisera energidata på whiteboard-tavlor. Det har 

enligt respondenten under senare tid installerats för många tavlor, vilket skulle göra det 

kontraproduktivt att sätta upp en ”energitavla”. Det är dock lite överraskande att 

respondenten inte nämner att befintliga tavlor kunde användas bättre. Uppfattningen man får 

av respondenten är att tavlornas innehåll inte uppmärksammas tillräckligt mycket eller ofta för 

att ge en positiv effekt på energidatahanteringen.  

”…i kronor för att då fattar folk, alltså, det är mycket intressantare att se kronor än kilowatt" 

”…för tavlan, det är ingen som tittar på tavlan, för det är tavlor överallt." 
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"Nej, en tavla kommer inte in någon mer i organisationen(…)så det, ingen tavla.” 

Respondenten uttrycker också en önskan att staplarna som indikerar energianvändningen kan 

visualiseras på ett tydligare vis. Exempelvis nämner respondenten att relevansen skulle öka om 

varje stapel hade en röd area, vilken skulle indikera på hur stor del som varit ett energislöseri 

under föregående vecka. Staplarna, skulle sedan enligt respondenten förklaras med en kort 

analys, med exempelvis en skriftlig kommentar som beskriver varför den röda delen av stapeln 

uppstod.   

”Nu har vi bara den här A4-an där det står i de här staplarna som inte säger någonting egentligen” 

"…och den stapeln är blå, och sen den röda (…) , det är ju den här vi ska komma åt, den tror jag, det är den 

som är viktig." 

”Det ska vara typ två värden och en stapel, det är enkelt.” 

”Så man ser direkt, med en blick bara så ser man, f*n vad rött det där var…" 

4.3.4 …Kunskap 

Respondenten bedömer sig inte ha tillräcklig kunskap som behövs för att söka fram relevant 

energidata, exempelvis från ett intranät. Återigen nämns ett energiindex, och denna gång 

uttrycker respondenten en osäkerhet i hur mycket ett är-värde får avvika mot bör-värdet.  

”…men jag har inte kunskapen, alltså jag vet inte var jag ska söka någonstans, hittar inte.” 

”…skiljer sig för mycket från bör-värdet (…). Men sen hur mycket det ska skilja, det vet vi inte." 

Cassiman och Veugelers (2006) menar att industriföretag har svårt att dra nytta av externa 

informationsflöden, trots att den i många fall kan vara lättåtkomlig. Respondenten har ett 

intresse för energidata, ändock förmedlar respondenten att det generellt inom avdelningen 

finns en låg kunskap om hur energidata kan hittas.  Man vet således att det finns energidata att 

tillgå, men inte hur den kan hittas. Vidare menar respondenten att interna insatser inom 

energiområdet skapar ett ökat intresse för energidata. Respondenten nämner också att det 

finns en variation i intresse mellan olika individer.   

”…väldigt god tillgång till data, så jag har ju möjligheter och så, men jag vet inte var jag ska söka.” 

”Jag vet att det finns men jag vet inte vart det är." 

”I: Är det så generellt på er avdelning, att man inte vet vad som finns? O: Ja, det är det.” 

Nu kommer det bli intresse just nu när vi börjar med det här, och en del är ju mer intresserade än andra. 

Kunskapen om betydelsen av den information som energidatan ska förmedla till avdelningens 

medarbetare råder det en osäkerhet om. Respondenten anser sig inte veta hur värdet av 

energidatan bör stå i relation till det börvärde som vill uppnås. På frågan hur respondenten 

reagerar när hen ser staplarna som förmedlar hur mycket energi det kostat att utföra ett visst 

antal smältningsprocesser, svarar respondenten att det tyvärr endast blir ett slags 

konstaterande. I inledningen av studien nämner Sweco (2015) transaktionskostnader som 

uppkommer vid insamling av mätdata för beslutsfattande, som ett hinder mot 
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energieffektivisering. Med tanke på respondentens svar om hur energidatan uppfattas, kan 

kunskapsbrist i analysförfarandet vara ytterligare ett hinder.  

”Om det skiljer sig för mycket från bör-värdet (…). Men sen hur mycket det ska skilja, det vet vi inte." 

”Ja, ett konstaterande, ja precis, ja, så är det." 

4.3.5 …Mängd 

Något som nämns i inledningen är att det ofta finns goda möjligheter till att mäta, samla in 

och presentera mätdata av olika slag. Det som dock kan bli en risk är att mängden data inte är 

anpassad efter det behov som finns i olika arbetssituationer eller arbetsytor. Respondenten 

menar att en alltför stor mängd tillgänglig data bör undvikas på samma arbetsyta som en 

teknisk operativ process (där fysiska arbetsmoment utförs). 

”…på golven vid smälta, (…) det blir för mycket. Det ska vara enkelt och lättförståeligt (…) så lite som 

möjligt." 

En viktig del i förbättringsprocesser är att en systemsyn eftersträvas (Deming, 1993). En 

systemsyn i detta fall skulle innebära en ökad förståelse kring förutsättningar och status på 

föregående och efterföljande processteg. Respondenten anser att det är tidskrävande att ta 

reda på efterföljande process status för att kunna anpassa smältningsprocessen och vice versa.    

”…för mycket jobb att ta reda på när dom ska starta sin operation så att säga…” 

4.3.6 …Urval 

Respondenten anser att det är fördelaktigt för organisationen att mäta, sammanställa och följa 

upp ett övergripande energinyckeltal som beskriver energianvändningen per färdigproducerat 

gods. Med tillägg till denna synpunkt föreslår respondenten att varje avdelning också bör ha 

ett eget nyckeltal att relatera till. Jeyaraman och Kee Teo (2010) menar att engagemang och 

känslan av delaktighet ökar då en medarbetare upplever att det finns en möjlighet att påverka. 

Slutligen utrycker respondenten en viss frustration över den grafiska form och innehåll på 

energidata som distribueras veckovis.  

Alltså jag tror att för företaget tror jag det är bra att ha ett för vad som går ut i färdigt gods, men sen måste ju 

varje avdelning ha specifikt" 

"Och det känns inte som att det, dom siffrorna som vi har mätt har jag inte direkt med att göra, är svårt för 

mig att påverka." 

 

"vi får ingen uppföljning, ja vi får ju upp den där "#%# stapeln, den säger ju ingenting så det är ju som 

ingenting." 
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4.3.7 Övriga resultat, ej namngivna respondenter eller kategoriserade citat. 

Rother (2013) menar att PDCA-cykeln är en dynamisk process för att inhämta kunskap. 

Energidata används inte i den utsträckning som det finns potential för. Resultatet visar att 

kunskap om tillverkningsprocessers energikostnad varierar inom organisationen, samt att den 

prioriterias olika. En av respondenterna uttrycker att organisationen behöver lära sig mer om 

sina processer för att öka förståelsen kring potentialen för energibesparing.   

”Om vi säger att på avdelning x så är det inte ens på kartan (energifokus) (…) Medan på avdelning y är 

man ju medveten om att energiförbrukning är en stor kostnad för verksamheten” 

Om någon gjorde mig uppmärksam på någon energiförbrukning som vi kunde påverka, då vore det aktuellt 

att ha med den på ett möte. 

”…lära oss egentligen mer om våra processer och vad det är som har energipåverkan…” 

Energieffektiviseringsgapet förklaras av Thollander och Ottosson (2008) av förekomsten av 

olika hinder mot energieffektivisering såsom brist på tid, information och medarbetarnas 

engagemang i energifrågan. Det finns indikationer på att ett ökat engagemang skapas genom 

att synliggöra organisationens prestationer i veckobrev. Veckobrev kan hjälpa organisationen 

att sprida goda exempel om hur energidata kan användas för att effektivisera processer.  

För den möjligheten finns ju naturligtvis att göra det här också (i veckobrevet), att skriva några korta rader 

och addera någon graf som kanske alla förstår också, det kan vi göra varje vecka här också 

…det är väl ett sätt att kommunicera ut att tänka på energi till dom som jobbar… 

På bredare basis, pekar Lam et al. (2015) att det är en framgångsfaktor att ledare inte endast 

fokuserar på tekniska aspekter i kvalitetsutvecklingen, utan även arbetar för att förändra 

arbetsätt och beteenden. Ledaren tror sig kunna påverka kunskapsnivån i hela organisationen i 

en större utsträckning genom att ledarskapet ökar sin kunskap: 

om den insikten ökar hos management (…) kan leda till att man får upp, om vi säger, drivkraften ökar ju 

naturligtvis om du vet mer liksom, så tänker jag. 

Att mäta innebär, enligt Sörqvist, (2004), grunden för att problemlösningsarbetet ska baseras 

på fakta och för att förståelsen för problemet ska öka. Det efterfrågas av respondenterna att 

energidata bör omvandlas till prestandamått och index för att avgöra hur effektiv en process 

är, samt att följa upp hur energianvändningen förändrats över tid. Energidata riskerar annars 

att sakna relevans eller betydelse för betraktaren. 

om operatörerna och ledningen på just den platsen (processavsnitt) ska kunna jobba med rätt åtgärder så måste 

man förstå det (indexet), och då måste det vara anknutet till den processen 
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5 Slutsatser 
I studien har tre respondenter i ett industriföretag intervjuats för att förstå behovet av 

energidata samt vilka orsaker som påverkar positivt respektive negativt på medarbetarens 

engagemang i arbetet med energieffektivisering.  

Hur används och tillämpas energidata i nuläget i den studerade organisationen? 

En slutsats som kan göras med underlag från teori, empiri och analyserat resultat är att 

kunskapen om energidata och vart den kan hittas varierar i företagets olika organisatoriska 

nivåer, och att den används i olika tillämpningar och omfattning beroende på vilken roll 

respondenterna har. På operatörsnivå görs försök att mäta energiåtgången per genomförd 

smältningsprocess, dock finns det en bristfällig strategi hur mätdatan som samlas ska tillämpas 

och analyseras för att effektivisera processen. På ledningsnivå används energidata för att följa 

upp företagets totala energianvändning per ton producerat gods. Gällande processägarenivån 

dras slutsatsen att det saknas insyn i hur energiåtgången påverkar kvalitet och att energidata 

inte används i daglig styrning, vid processavikelser eller som underlag i förbättringsåtgärder.  

Vad bidrar till och vad hämmar ett ökat engagemang för energidata hos de intervjuade 

medarbetarna? 

En faktor som resulterar i en begränsning i respondenternas vardagliga arbete är då energidata 

saknar relevans i förhållande till arbetsuppgiften. Ett exempel är då energirelaterade nyckeltal 

saknar koppling till kvalitetaspekt, inte är nedbrutet till avdelningsnivå eller att de presenteras 

på ett sätt som hämmar medarbetarens analysförmåga. Behovsanpassad energidata behövs 

alltså för att öka relevansen. Vidare är låg tillgänglighet och svåråtkomlig energidata en 

begränsande faktor. Ett exempel är då anställda inte har tillgång till eller fått information om 

hur energidata kan sökas fram via ett internt intranät.  

Varierar behovet av energidata på olika organisatoriska nivåer inom den studerade 

organisationen? 

Slutsatser som kan göras av studien är att behovet av energidatans urval, distribueringsmetod, 

uppdateringsfrekvens och visualisering uttrycks olika av respondenterna. Respondenterna 

befann sig på tre olika nivåer, vilket ger författaren en indikation om att behovet varierar inte 

bara på individnivå, utan också även på organisatorisk nivå. Ytterligare en indikator som 

styrker denna slutsats är att operatörsnivån inte önskar för stora mängder energidata nära 

operativ process. 

Vad hindrar och vad underlättar för att använda energidata som parameter i 

förbättringsarbetet? 

Studien visar att ett ökat engagemang för energidata kan åstadkommas då energianvändningen 

för ett processteg visualiseras i realtid på till exempel en digital informationsskärm. Att bara 

visulisera för att man kan är dock inte alltid lämpligt, utan behovet på gränssnitt, färg och 

form varierar beroende på vilken del av processen energidatan syftar till och vilken roll 

medarbetaren har på arbetsplatsen. På operatörsgolvet önskas att visualiseringen är enkel och 

förmedlar budskapet på kortast möjliga tid för att öka reaktionssnabbhet, minska 

återkopplingstid och för att kunna styra processen mer effektivt.   
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Hur bör energidata användas (distribueras, visualiseras…) för att skapa engagemang 

som bidrar till ett kontinuerligt förbättringsarbete med energieffektivisering? 

Det tydligaste hindret till att energidata inte används som parameter i företagets ständiga 

förbättringsarbete är att det inte lyfts fram i organisationens naturliga mötesforum. Befintliga 

ämnesprioriteringar och historisk organisationskultur hämmar energidata att ta sig in i 

finrummet där hälsa, säkerhet och kvalitetfrågor för tillfället dominerar. Ur resultatet dras även 

slutsatsen att organisationens engagemang kring energidata som helhet, torde öka om 

ledningen efterfrågar energidata i större omfattning än idag. 

Ökat engagemang med hjälp av energidata kan också enligt resultatet åstadkommas genom att 

organisationen informerar om pågående energieffektiviseringsåtgärder, uppnådda resultat och 

inom vilka avdelningar det planeras förbättringsåtgärder. En metod som föreslås av 

respondenterna är att göra detta via företagets interna nyhetsbrev. Detta skulle uppskattas av 

medarbetarna eftersom deras egna insatser görs synliga inom organisationen, och att 

mottagaren av nyhetsbrevet får inspiration samt ökar sin kunskap om hur organisationens 

olika avdelningar tillämpar energidata för att effektivisera processer. 
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6 Diskussion 
Studien har uniciteten att ha kombinerat forskning inom kvalitetsteknik, ledarskap, 

samhällsvetenskap och energiledning. I genomförd studie har fyndigheter hittats ur samtliga 

områden. Det som författaren vill uppmärksamma litet extra är att det sällan verkar vara 

tillgång till teknisk utrustning eller tekniska produkter som begränsar en organisations förmåga 

att effektivisera processer. Likt Hargreaves (2011) handlar det istället om organisatoriska 

utmaningar så som bristande kommunikationsförmåga, otydliga strategier, olämpliga eller till 

och med obefintliga målnedbrytningar och otillräcklig återkoppling på utfört arbete. Dessa 

fenomen har troligen inte sina rotorsaker i tekniska system, utan ligger snarare i 

organisationskulturen och i dess sociala strukturer. Teorin nämner ofta att engagerade 

medarbetare ofta känns igen som de personer som gör det där lilla extra för organisationen. 

Det skulle kunna vara så att denna grupp människor bildar en egen social struktur inom en 

given organisation och prioriterar förbättringsåtgärder annorlunda än de som inte anses vara 

engagerade.  

Potentialen i att använda energidata är stor, energikostnaden står nämligen för tiotals miljoner 

kronor årligen för organisationen. Emellertid visar studiens resultat att det finns en tydlig 

kunskapsbrist om att energidata kan vara till god hjälp i förbättringsarbetet. Kunskapsbristen 

kan vara en utav orsakerna till att energidata ha kommit att bli negligerad i den studerade 

organisationen. Detta påstående ger indikationer att den sociala struktur som är engagerade i 

energifrågor inte har tillräckligt med mandat i ledningen, och därför prioriteras andra 

förbättringsförslag framför energieffektiviseringsåtgärder. En integration behövs troligtvis 

med parallella aktiviteter för att alliera sig med funktioner som har större mandat och högre 

befogenheter. Precis som studien påpekar kan en metod vara att synliggöra energikostnaden i 

kronor för att svårflörtade medarbetare ska förändra psykologiskt tillstånd och känna ett 

ansvar för organisationens energikostnad och medvetengöras om dess inneboende potential. 

Fischer (2008) föreslår att visualisering av energianvändning i industrin kan förändra 

människors beteende när de inser hur deras agerande påverkar energianvändningen, och 

insikten skulle då kunna framkalla reflektioner som skapar nya effektivare rutiner som 

effektiviserar energianvändningen. Att visualisera energidata i någon form ställde sig samtliga 

respondenter positiva till. Det som kan utläsas ur resultat är dock att visualiseringen behöver 

vara tydlig, enkel att förstå samt vara anpassad till efterfrågad återkopplingstid. Detta är 

intressant, och visar att det faktiskt finns en efterfrågan på något som idag inte används i bred 

omfattning. 

Ägandefördelning av organisationens energikostnader kan ge en organisation en större 

anledning till att använda sig av energidata i förbättringsarbetet. Då avdelningarna i nuläget 

inte hålls ansvariga för energikostnaden kan medarbetarna troligtvis inte heller committa sig 

till de energimål som faktiskt tagits fram historiskt. Rother (2013) menar att fundamentala 

villkor för att driva ett framgångsrikt förbättringsarbete är att identifiera nuvarande tillstånd 

och målstillstånd. För att föranleda diskussionen kan detta komma att bli en viktig uppgift för 

organisationens ledning framöver, nämligen att bryta ner företagets övergripande energimål 

och nyckeltal till avdelnings- och processnivå. När målet sedan ägs av respektive avdelning 
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eller process kommer troligtvis ett differentierat ägandeskap av energikostnaden automatiskt 

på köpet.    

Det får dock inte glömmas att det ur resultatet kan utläsas en positivism hos respondenterna. 

De nämner att de skulle vilja intressera sig mer om de i förväg visste vilka energikostnader de 

kan vara med och påverka i deras arbetsroll. I andra andetaget medges sedan att det är svårt att 

få ihop det själv utan stöd. Författaren inser bland annat att det behövs fortsatt stöd för att 

utveckla verktyg och metoder som kan underlätta industriers arbete med energieffektivisering.       

6.1 Metoddiskussion 

Resultatet i studien kan inte på vetenskaplig bas generaliseras till att gälla samtliga anställda på 

respektive organisatorisk nivå inom den studerade organisationen. Om så skedde så finns en 

risk att det uttalade behovet av energidata blir för starkt influerat av de intervjuade 

individernas önskemål. Risken hade dock minimeras genom att komplettera studien med en 

enkätundersökning. En sådan metod hade dock tagit mer resurser i anspråk än vad som 

funnits tillgängligt under de veckor som det avsattes tid för.  

Metoden som använts i studien har gett en stor mängd empirisk data att bearbeta. Den stora 

mängden gav stundtals författaren en känsla av resursbrist, vilket i värsta fall kunde resulterat i 

att intressanta fenomen förbisetts. Författaren minimerade risken genom att utveckla en 

urvalsmodell tillsammans med två externa forskare. En intervju valdes som pilotobjekt där tre 

oberoende granskningar genomfördes genom att identifiera etiketter och kodord.  Författarens 

bedömning är att urvalet gjordes med god vetenskaplig kvalitet, vilket minskar risken att 

intressanta fenomen i empirin faktiskt har förbisetts. En betydande orsak till den stora 

mängden empiri härleds till valet att hundra procent av ljudinspelningarna från samtliga 

intervjuer transkriberades. Å andra sidan stärker det studiens reliabilitet och validitet eftersom 

subjektiva bedömningar tillåts först i ett senare skede, efter det att en opartisk transkribering 

gjorts.  

Den ansats och metod som studien tillämpar kan användas i studier med liknande syfte. 

Resultatet kan dock komma att se olika ut beroende på organisationens storlek, historik och 

mognadsgrad gällande energidata och inom vilken näringslivsgren de verkar inom. Skulle de 

framtagna intervjuguiderna och de semistrukturerade intervjufrågorna användas i andra studier 

rekommenderar författaren att den studerade organisationen återfinns inom 

tillverkningsindustrin med en energikostnad som är högre än fem procent av deras totala 

förädlingsvärde. De resultat som dock kan anses vara generella är att mätdata överlag bör ha 

en tydlig relevans beroende på vilken medarbetare eller funktion som ska läsa, analysera och ta 

beslut utifrån den. Vidare påminner energiledningens hinder och drivkrafter mycket om den 

forskning som utförts inom kvalitetstekniksområdet. Det som indikerar på en hög grad av 

generetik är att ledningens engagemang spelar stor roll i vilka förbättringsåtgärder som 

prioriteras inom en organisation. Vidare anses resursbrist vara ett hinder mot att etablera ett 

framgångsrikt förbättringsarbete, vilket även nämns i forskningen om energiledning.    

Om en kvantitativ metod valts i studien hade empirin tillåtits att inkludera en större 

population inom målgruppen jämfört med de tre respondenter som avhandlats i aktuell studie. 

Studien hade då ökat möjligheten att göra en generell bedömning av hela organsationens 
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behov av energidata. Med erfarenhet från denna studie hade det dessvärre medfört risker som 

kan påverka den vetenskapliga höjden negativt. Genom den kvalitativa metoden har 

författaren nämligen utvecklat en unik kunskap om varför energidata inte används i större 

utsträckning. Denna kunskap ger nu möjlighet att i framtida forskningsstudier öka validiteten i 

framtida enkätstudier. Med andra ord är det högst sannolikt att nästkommande enkätstudie 

inte får samma innehåll som om den hade gjorts utan kunskap från aktuell studie. Den hade då 

troligtvis blivit alltför inspirerad av tidigare forskning och inte tillfört ny kunskap till 

forskningsområdet. Andel ny kunskap per insatt resurs ökar enligt författaren med vald 

metod, vilket också får ses som en framgång med tanke på syftet med kvalitetsutveckling. 

6.2 Framtida studier 

Som avslutning finner författaren det intressant att i framtiden beforska kvalitetsutvecklingen 

gällande hur organisationer arbetar med att expandera innehållet i deras 

kvalitetsutvecklingsarbete. Författaren anser att kvalitetsarbetet, inom studerad näringsgren, 

ofta drivs i komprimerad form med fokus mot materialegenskaper och med målet att minska 

mängd kassationer. Arbetssättet kan missgynna utvecklingen mot att involvera energidata i 

verksamhetsstyrningen och hämma den systemsyn som bör eftersträvas. Det betyder att det 

fortfarande finns en stor potential i att bredda kvalitetsbegreppet i industrin, föreslaget i de 

organisationer som producerar och förädlar metalliska material. 

Fortsatt forskning kan syfta till att generalisera behovet på organisationer som helhet. I en 

sådan forskningsstudie vore det lämpligt att genom en kvantitativ metod utforma en enkät 

som grundar sig i den empiri som inhämtats i föreliggande studie, för att sedan samla data ur 

en representativ population av organisationens medarbetare. Aktuell studie tillsammans med 

en efterföljande kvantitativ studie kan enligt författaren sedan formas till en generisk metod 

som hjälper en organisation att fokusera på åtgärder inom den huvudkategori (utvecklad 

kategoriseringsmodell) där behovet och potentialen bedöms som störst. Genom metoden 

tillåts organisationer att styra förbättringsinsatser till de områden som efterfrågas av 

medarbetarna. Det kan ge en unik fördel i att skapa ett större engagemang och utväxling av 

insatta resurser i förbättringsarbetet. 
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Bilagor 

Bilaga A - Intervjuguider 

Frågor till respondenter på operatörsnivå 

1) Vilken process arbetar du med? 

a) Vilka är dina arbetsuppgifter? 

2) Vad mäter ni idag?  

3) Följer du hur energianvändningen ser ut på: 

a) Företaget? 

b) Din avdelning? 

c) Den process du sköter? 

4) Använder du intranätet för att se hur mycket energi ni använder? 

a) Annan källa? 

5) Hur presenteras data för dig? ( Är det information?) 

a) Hur ser den ut? 

b) Hur skulle du vilja att den presenterades? 

c) Vet du var du kan hitta data?  

d) Hur ofta tittar du? 

6) Vad använder du data till? 

a) Uppföljning 

b) Alarmsyfte 

c) Beslutsunderlag (Vad har du för befogenheter?) 

d) Annat? 

7) Styr ni på data? 

a) På vilket sätt? 

8) Saknar du några data?  

a) Vad saknar du? 

b) För mycket data?  

9) Vad hindrar dig från att få tillgång till de data du saknar? 

10) Är det något som gör att du inte söker energidata? 

a) Svårt att ta till sig? Presenteras på ett dåligt sätt. 

b) Ser inte vad den kan användas till? 

c) Svårtillgängligt? Hittar inte. Tar för lång tid att leta upp. 

11) Rent generellt, vad skulle er organisation behöva göra för att du skulle bli mer engagerad i 

energieffektivisering? Vilka aktiviteter eller åtgärder? 

12) Skulle du uppmuntras av att göra en förändring om du får feedback att/om energianvändningen 

förändras?  

a) Hur skulle feedbacken i så fall se ut om du fick bestämma? 

13) Vad hindrar dig från att få tillgång till de data du saknar? 

14) Vilket eller vilka nyckeltal används idag? 

a) Tycker du att detta nyckeltal är bra? 

b) Varför/varför inte? 

15) Tycker du att samma nyckeltal ska användas i hela organisationen eller borde man använda olika 

nyckeltal beroende på avdelning, process? (Anpassade nyckeltal) 

a) Varför? 

b) Hur skulle det kunna se ut? 
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Frågor till respondenter på avdelnings-/mellanchefsnivå 

1) Vilken avdelning arbetar du på? 

a) Vad är dina arbetsuppgifter? 

b) Vilka befogenheter har du? (besluta om investering, ändrat arbetssätt, utbildning, etc…) 

2) Hur följer du/ni upp energianvändningen på er avdelning? 

3) Rent generellt, vad skulle er organisation behöva göra för att du skulle bli mer engagerad i 

energieffektivisering? Vilka aktiviteter eller åtgärder? 

4) Anser du att du har tillgång till den information/data som du behöver för att kunna fatta rätt beslut 

vad gäller energieffektiviseringsåtgärder? 

5) På vilket sätt eller i vilken form får du information om företagets energianvändning och 

energieffektiviseringsförslag? 

a) Vet du var du kan hitta energidata? 

b) Hur ofta tar du del av sådan information? 

6) Tycker du att data vad gäller företagets energianvändning presenteras på ett för dig tillfredställande 

sätt? 

a) Varför/varför inte? 

b) Hur skulle du vilja att det presenterades? 

c) Vilken detaljnivå vill du ha på energidata? 

d) Tillräckligt ofta? 

7) Vad mäter ni idag? 

8) Finns data som inte används? Eller behöver användas? 

9) Saknar du några energidata? 

10) Äger du ansvar för en specifik energianvändning, exempelvis i en process, tekniskt system eller 

byggnad? 

11) Skulle du uppmuntras av att göra en förändring om du får feedback att/om energianvändningen 

förändras?  

a) Hur skulle feedbacken i så fall se ut om du fick bestämma? 

b) Vem skulle ge feedback? 

12) Redovisar du avdelningens/företagets energianvändning för ”dina” operatörer?  

a) På arbetsplatsträffar/avdelningsmöten? 

b) Hur skulle du vilja att energidata var sammanställt för att du på bästa sätt skulle kunna presentera 

det för ”dina operatörer?  Så att du kan visa det du vill. Få dem engagerade. 

13) Vilket eller vilka nyckeltal används idag? 

a) Tycker du att detta nyckeltal är bra? 

b) Varför/varför inte? 

14) Tycker du att samma nyckeltal ska användas i hela organisationen eller borde man använda olika 

nyckeltal beroende på avdelning, process? (Anpassade nyckeltal) 

a) Varför? 

b) Hur skulle detta kunna se ut? 
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Frågor till respondenter på ledningsnivå 

1) Vilken är din funktion på företaget? 

a) Vilka arbetsuppgifter har du? 

2) Hur följer du/ni upp energianvändningen i er organisation? 

3) Vilka rapporteringskrav har du från externa parter? 

4) Anser du att du har tillgång till den information/data som du behöver för att kunna fatta rätt beslut 

vad gäller energieffektiviseringsåtgärder? 

5) På vilket sätt eller i vilken form får du information om företagets energianvändning och 

energieffektiviseringsförslag? 

a) Vet du var du kan hitta energidata? 

b) Hur ofta tar du del av sådan information? 

6) Tycker du att data vad gäller företagets energianvändning presenteras på ett för dig tillfredställande 

sätt? 

a) Varför/varför inte? 

b) Hur skulle du vilja att det presenterades? 

c) Vilken detaljnivå vill du ha på energidata? 

d) Tillräckligt ofta?  

7) Skulle du uppmuntras av att göra en förändring (investering i ny teknik, utbildning för anställda, 

införande av förändrat arbetssätt etc.) om du får feedback att/om energianvändningen förändras?  

a) Hur skulle feedbacken i så fall se ut om du fick bestämma? 

8) Vilket eller vilka nyckeltal används idag? 

a) Tycker du att detta/dessa nyckeltal är bra? 

b) Varför/varför inte? 

9) Tycker du att samma nyckeltal ska användas i hela organisationen eller borde man använda olika 

nyckeltal beroende på avdelning, process? (Anpassade nyckeltal) 

a) Varför? 

b) Hur skulle detta kunna se ut? 

 

 

Som avslutning till varje intervju diskuterades bilden nedan: 
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Bilaga B – Resultat, kategoriserade citat 

Tabell 4. Resultat, kategori Management 

Orsak/Etikett Citat 
 

Strategi  

O "Nu har vi ingen strategi förutom att vi började med den här piloten så att vi 
kan se i realtid" 

P "Om vi säger att på labb så är det inte ens på kartan (energifokus), 
forskningsavdelningen. Medan på gjuteriet är man ju medveten om att 
energiförbrukning är en stor kostnad för verksamheten" 

CL "Att man gör en förändring någonstans och inte funderar så mycket över kund, 
vad som händer kunden och dom som kommer efter i processflödet då. Jag vet 
inte om jag har något bra exempel just för energi idag egentligen, men" 
 
"Vi försöker ju jobba i pdca-format här till exempel, så att projektet kanske inte 
är riktigt färdigt förrän man har kört en tillräckligt lång check-period på den 
egentligen för att det är säkerställt att man får det här, och det blir inte avslutat 
förrän, standardiserat förrän, jag tycker man ska följa den formen i så fall som 
vi är på väg att göra" 
 
"vi anser att vi behöver använda verktyget daglig styrning för att styra, 
kontrollera, leda verksamheten på daglig nivå" 
 
"att vi kan hitta ett nytt sätt där dom nyckeltalen blir mer liksom som att titta på 
hastighetsmätaren mer än att vi liksom, oj nu är det rött konstaterar man fyra 
månader för sent och sen ska man då hitta på en åtgärd, då är det bättre att hitta 
avvikelsen redan dagen efter eller samma dag helst"  
 
"ju tydligare vi kan bli i vår information desto bättre är det " 
 
""måste våga också lita på dom (energidata), på den fakta vi har och dom 
arbetssätt och metoder vi har för att liksom våga sätta det här i sjön och lita på 
att det här är rätt, som kommer leda till det här" 

Tillgång till resurser  

O "Nu finns det inte resurser, nu måste man göra det man ska så att säga” 

P   

CL "om man skulle ha tid och resurser för det så kan man göra mer, det är jag 
övertygad om" 

Energimål och nyckeltal  

O ”Det är längesen vi tog fram dom där målen vi hade, så jag vet faktiskt inte” 

P "Nej, jag vet bara att det är ett nyckeltal som ska då hänga samman med 
energiförbrukning, sen har inte jag varit med i några diskussioner hur det skulle 
se ut"  
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CL "Gjuteriet har ju till exempel har kilowattimme per smält ton och så vidare, så 
det följer ju jag""avdelningarna, i avdelningarnas mål då, sen ingår ju det ju 
också i företagets, ett utav företagets miljömål då, och där kör vi ju tillsammans 
egentligen med Jenny då, som kör kvartalsvis tror jag att det är""jag tror bara att 
det är gjuteriet som har haft det (individuella målsättningar)" "målstyrning också 
så är ju det någonting som vi har startat upp på avdelningarna här vi sätter upp 
ett mål, det ska vi naturligtvis ha då, som kan vara kilowattimmar per gått gods 
då" "någon sak som blev fel då med smält ton har jag för mig att det blev, gjut 
satte ett mål och företaget hade satt ett annat mål då""Skulle man ta 
kilowattimmar per smält ton och utgår från något slags index där som ni själva 
var inne på där, det tyckte jag var ganska bra egentligen, att man på något sätt 
sätter en norm över hur många kilowattimmar det ska ta att smälta ett ton." 

Möten  

O ”Nej det är skydd, säkerhet, och processen då, processavvikelser tar vi upp och 
så tar vi upp skyddsäkerhets-frågor” 

P "Det är ganska många möten per vecka och många är ju så att dom återkommer 
varje vecka, kvalitetsmöte, processmöte, avdelningsmöte och så vidare" 
 
"Om någon gjorde mig uppmärksam på någon energiförbrukning som vi kunde 
påverka, då vore det aktuellt att ha med den på ett möte" 
 
"Ja, om det finns något som vi själva kan påverka i hög grad, så vore det ju 
relevant (att ta upp energianvändning på möten)." 

CL "våran historia är ju mycket process och kvalitetsfrågor" …med skydd och 
säkerhet, alltid, miljö då överst" 
 
"när man har en nyckeltalsgenomgång så kan man inte liksom plocka upp 30 
saker och mäta utan vi måste välja några grejor som är, framför allt fokuserar vi 
ju på säkerhet och, det är kanske det som vi pratar absolut mest om idag då" 
 
"förbättringsmöten är en gång i veckan" 

Ansvar och befogenheter energifrågan 

O ”Vi hålls ens inte ansvariga för det, för det efterfrågas ingenting.” 

P "Ja, det har jag väl, men förväntas göra det främst ur ett kvalitetsperspektiv" 

CL   

Intresse 

O "Förnamn Efternamn är, han är också väldigt intresserad, så jobbade vi 
tillsammans, men dom slutade ju liksom och sen så rann det ut i sanden" 
 
”För mig vet jag inte om det väcker något intresse, för jag är intresserad, men 
det kanske skulle vara för övriga gruppen” 

P "Jag anser inte att jag har så bra koll på energianvändning. Sen har jag väl inte 
uppfattat behovet av det heller, det skulle hjälpa mig om jag visste om det" 
 

CL   
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Uppföljning energianvändning  

O "Ja jag vet inte, alltså, nej för nu mäter vi och vi skriver ner och vi är så duktiga 
så, men det känns ju nästan som att det är ogjort liksom, vi får ingen 
uppföljning, ja vi får ju upp den där ¤#¤# stapeln, den säger ju ingenting" 

P "Det gör vi inte" "Om jag kunde få sådant presenterat för mig så vore det 
jättebra". 
 
"Nej, på dom möten som jag deltar så pratar man inte om energiförbrukning" 

CL "skriva i våra rapporter då att det (energi) har en påverkan på våra arbetsmiljöer 
eller på miljö eller någonting, men det blir oftast inte mer än ett konstaterande, 
att det, att det just gör det då"  
 
"vi följer ju dom rutinnyckeltalen som vi har i en nyckeltalsfil då, men i 
ärlighetens namn så har vi varit ganska dåliga på just energi faktiskt, att följa den 
på ett bra sätt" 
 
"Ja, det tror jag vore bra (att jämföra energianvändning mot ett best practice). 
Även om best practice är det mest rätta du kan komma på idag då bara, så är 
det ändå något att utgå från" 
 
"även på ledningsnivå så handlar det om att kunna mäta hur många åtgärder har 
vi faktiskt mot det här fokusområdet energi" 
 
"om man får det här presenterat en gång i kvartal och sen är det rött på några 
ställen och sen blir det åtta punkter som man ska gå ner till gjuteriet och där 
och ta, då kommer man uppleva det som jobbigt och man får svårt att 
kommunicera ut det på ett bra sätt ut till personalen" 
 
"om vi nu tycker att det här är så viktigt, då skulle jag vilja att det är en del av 
den uppföljningen, den standard som vi redan har (…) paketerat i ett material 
där både energi och säkerhet och allting kommer med" 

Kommunikation/Återkoppling 

O "Ja men återkoppling är en då, det är, för jag tror många, man vill ju liksom, så 
är det väl även i vanliga livet, man vill bli sedd liksom, bli tagen på allvar, alltså, 
vad duktiga ni har varit. Man vill ju ha en klapp på axeln, man är ju ett barn när 
det gäller sådant." 
 
"Nej men, ja, jo men så, det tror jag nog, man vill nog att vårat arbete då ska bli 
sett liksom, det tror jag." 

P   

CL "Jag tror den (kommunikation mellan processteg) är viktig och jag tror inte 
riktigt att den tas i aspekt idag då" 
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Tabell 5. Resultat, kategori Teknik 

Orsak/Etikett Citat 

Tillgång och tilltro till teknisk utrustning 

O "Någon teknik har vi ju inte för att kunna följa upp det, jo vi har kilowattims-
räknare också, räkneverk som, det är high tech (Ironi)." 
 
"I. Det är inget som du känner begränsar, det är inte tekniken som begränsar? 
O. Nej det är det ju inte. Med mätningarna vi gör idag funkar det vi har. " 
 
"men alltså om man hade en ipad eller någonting, en skärm, och så skriver vi 
ner, inte på skärmen utan vi skriver ner, ja vi ska inte behöva skriva ner 
någonting, det ska gå automatiskt alltså" 

P "låter du en smälta stå för länge eller kör för hög temperatur, då kommer du ha 
mindre antal kärnbildare än vanligt, och det är inget som vi idag skulle kunna 
fånga upp" 
 
"min uppfattning har väl varit att det är mycket felaktigheter i den datan när jag 
tittade på den förut, så att man har fått sitta och filtrera bort orealistiska värden. 
Som jag förstår idag så är det ju operatören som stämplar ut då när smältan är 
klar." 

CL "någon form av nästan realtidsmätning med mer hur det går (…)ökar man 
möjligheten radikalt för att kunna göra någonting åt det " 

 

  



60 
 

Tabell 6. Resultat, kategori Visualisering 

Orsak/Etikett Citat 

Visualiserad storhet 

O "man ska räkna sådant där i kronor för att då fattar folk, alltså, det är mycket 
intressantare att se kronor än kilowatt" 

P "Ja, det skulle vara lättare (att uppmuntras att göra förändring) om man kunde 
visa på kostnadsbesparingen" 
 
"Så kunde vi få i kronor hur mycket det är värt så vore det lättare att motivera 
med förändringen." 

CL "att man på något sätt sätter en norm över hur många kilowattimmar det ska ta 
att smälta ett ton (…) du skulle ju direkt per smälta egentligen kunna se om du 
skulle kunna följa det, få rött eller grönt på det indexet" 

Val av visualiseringsmetod 

O "Nej jag tror kompendie är lättare på något sätt, alltså man tar ett papper och så 
sitter man och diskuterar det, för det blir alltid mer diskussioner om vi får ut 
papper än om det står på tavlan, för tavlan, det är ingen som tittar på tavlan, för 
det är tavlor överallt." 
 
"men då om vi kan presentera det på ett lätt, då får man göra ett kompendium, 
två sidor, och så lite kommentarer, då kan man ju läsa det, då är det bara att ta 
till sig det, så, det är jättesvårt att samla alla på ett möte och ta det muntligt." 
 
"Nej, en tavla kommer inte in någon mer i organisationen så det, ingen tavla. 
Nej men alltså jag tror att vi började ju följa det här nu i måndags, och det där 
är ju inte, liksom, vi har inte kommit fram till hur vi egentligen ska presentera 
det, nu har vi bara den här A4-an där det står i dom här staplarna som inte säger 
någonting egentligen, men vi ska väl börja gå ner, grotta ner oss i det där, och 
dom här olika, varför den gick bra och varför den gick dåligt och så, men det 
får vi väl kanske börja göra nu när det satt sig lite mer." 

P "Ja jag skulle nog ta till mig det om det stod där (på informationsskärm), skulle 
jag läsa det. Men, om jag skulle se det som bara kuriosa eller någonting jag 
kunde agera utifrån, det vet jag inte." 

CL "skärmar, att så fort det inte blir uppdaterat och så vidare så, det ställer ett krav 
till när man har en skärm" 
 
"jag gillar ju whiteboards (…)men det kräver ju också att man har en form runt 
det som gör att det funkar och sådär " 
 
"det kommer ett veckobrev och det kommer ett månadsbrev där det ingår en 
del nyckeltal och väldigt mycket text och vad vi gör och sådär, och det är ett 
steg i rätt riktning, men, det är ju också sådär, att då ska du leta reda på det 
någonstans" 

Tillgänglighet 
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O   

P "Ja, visualisering, då blir det lättare att med en gång ta till sig, om då man blir 
intresserad så vill man ju komma åt siffrorna bakom." 
 
"Nej, det finns säkert (information på tavlor) men det är inget som jag 
reflekterat över." 
 
"Ja gärna då att jag kunde komma åt på något sätt där det uppdaterades 
kontinuerligt" 

CL "vi är inte så jätteduktiga på att visualisera våra nyckeltal heller" 
 
"viss information tycker jag, det ska man ha i ansiktet, jag tycker det är för 
enkelt att säga det att vi ska söka och sådär, det kan man väl göra om man vill 
söka det, om det finns någon nivå där som jag vill ha reda på, men viss 
information ska man faktiskt ha såhär" 

Grafisk form/design 

O "staplar är ju lätt att se, det är visuellt bra så, så att det, stapel, siffror säger ju 
inte speciellt mycket" 
 
"det här (energiåtgång) fick vi fram när vi smälte, och den stapeln är blå, och 
sen den röda, det här är liggtiden, den är röd. Slöseriet (Röd del av stapel) , det 
är ju den här vi ska komma åt, den tror jag, det är den som är viktig." 

P   

CL "staplar egentligen, ställt mot ett mål då" 

Generellt innehåll 

O "Nej men när det blir enkelt, ska man smälta säkert då blir det väldigt enkelt, nej 
men det ska vara enkelt, det ska vara typ två värden och en stapel, det är enkelt. 
Så man ser direkt, men en blick bara ser man, fan vad rött det där var, vad 
tråkigt." 

P "energiförbrukningen för varje körning, så borde det vara nedbrutet" 

CL "ju tydligare vi kan bli i vår information desto bättre är det" 

Tidsperspektiv 

O "Energiåtgången och det, det måste man alltså ha direkt, för man kommer inte 
ihåg, man kan inte ha det en gång i veckan, det hjälper inte, för man kommer 
inte ihåg det, finns inte en möjlighet att komma ihåg det." 

P "sen hur ofta det uppdateras, en gång per vecka, varannan vecka eller en gång 
per månad, det kanske inte är så viktigt för min del att den skulle vara 
uppdaterad varje dag" 
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CL "skulle man ju helst vilja få energi presenterat för hur gick det igår, eller till och 
med i realtid" 
 
"jag skulle vilja ha det på dagsnivå ut i grupperna" 
 
"för min egen del så borde man ha det på vecka eller som längst på månad (…) 
om man nu ska fokusera på att verkligen göra någonting åt det, eller rättare sagt 
ha möjlighet att göra någonting åt det" 

Forum 

O   

P "Det har väl stått i veckobrev och har väl kommit ut information så" 
 
"så stod det bland annat att det var en högre energiåtgång än när man duschade, 
skiftbrytet. Det är så jag kommer ihåg att det omnämndes då i veckobrevets, det 
är väl ett sätt att kommunicera ut att tänka på, energi till dom som jobbar." 

CL "whiteboarden har man ju kanske ett möte runt som går att förklara i realtid 
peka och visa, en skärm står för sig själv, den kräver ju på något sätt att jag 
förstår vad skärmen visar också, på ett annat sätt då  
som ren teknik (skärmen) för att visualisera saker, ja självklart. Men det krävs 
något annat också då  
våra möten och sådär, när man stämmer av mål med sina chefer" 
 
"För den möjligheten finns ju naturligtvis att göra det här också (i veckobrevet), 
att skriva några korta rader och addera någon graf som kanske alla förstår 
också, det kan vi göra varje vecka här också." 
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Tabell 7. Resultat, kategori Kunskap 

Orsak/Etikett Citat 

Tolkning och analys av energidata 

O "Om det skiljer sig för mycket från bör-värdet så, då blir det en avvikelse.  
Men sen hur mycket det ska skilja, det vet vi inte." 
 
"I: Ett energinyckeltal, använder man det för uppföljning eller alarmsyfte, eller 
beslutsunderlag, eller annat? O: Ja, idag så används inte någonting, vi bara ser 
att ojoj, det har gått bra, det har gått dåligt. I: Ett konstaterande bara? O: Ja, ett 
konstaterande, ja precis, ja, så är det." 
 
"Ja jag vet inte, alltså, nej för nu mäter vi och vi skriver ner och vi är så duktiga 
så, men det känns ju nästan som att det är ogjort liksom, vi får ingen 
uppföljning, ja vi får ju upp den där jävla stapeln, den säger ju ingenting så det 
är ju som ingenting. Nej så, alltså, som sagt det, vi har ju börjat nu, vi har hållit 
på i tre timmar så jag vet inte riktig hur vi ska kunna följa." 
  

P "Jag anser inte att jag har så bra koll på energianvändning. Sen har jag väl inte 
uppfattat behovet av det heller, det skulle hjälpa mig om jag visste om det" 
 
”I: Man läser av att det finns ett intresse men man vet inte riktigt hur man ska 
komma framåt kanske. P: Nej... jag antar, för mig som inte har då kompetens 
inom energiförbrukningen så, jag kan inte få ihop det själv.” 

CL "om operatörerna och ledningen på just den platsen (processavsnitt) ska kunna 
jobba med rätt åtgärder så måste man förstå det (indexet), och då måste det 
vara anknutet till den processen" 

Hitta energidata 

O "I: Är det någon annan energianvändning från statistik och så som du följer 
eller som du kan ha tillgång till? O: Som vi följer? Nej. Och, nej jag kan inte 
säga att jag kan hitta det heller om jag skulle följa något annat, det kan jag inte. 
I: Nej, du vet inte om det finns. O: Jag vet att det finns men jag vet inte vart det 
är. " 
 
"Som allt annat, det tar ju tid, men jag har inte kunskapen, alltså jag vet inte var 
jag ska söka någonstans, hittar inte. Och då har jag ändå väldigt god tillgång till 
data, så jag har ju möjligheter och så, men jag vet inte var jag ska söka.Om det 
finns något att söka heller, jag har ingen aning."  
 
"I: Är det så generellt på er avdelning, att man inte vet vad som finns? O: Ja, det 
är det. För att det finns ju datakunnigt folk på avdelningen men alltså, så dom 
kan ju, om dom visste vad dom skulle leta efter så skulle dom hitta det." 
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P "känner till att man mäter energi på smältorna, men det är något som Namn 
äger. då kommer du åt data i click view, som vi har. Sen sparas det i någon 
databas, så jag kommer åt och kan titta för smälta hur mycket energi som är 
registrerat" 
 
"Nej, det är det enda (energianvändning per smälta) jag tittar på, så vet jag inte 
om jag kommer åt att se mer." 
 
"jag vet inte vilken data som idag finns, vad som mäts och hur jag kommer åt 
det. Så blir det svårt, jag vet inte vad jag ska fråga efter heller då. " 

CL "finns väl under energiuppföljning någonstans på vår kära share point" 
 
"Jag tror vår generella kunskap är låg. Den finns hos vissa 
(energidata), om jag vill ta reda på det, så då handlar det om mitt engagemang 
runt det" 
 
"jag tror säkert att vi har väldigt mycket information, men jag tror att då får 
man be Namn om hjälp eller gräva lite" 

Koppling produktion – energi, systemtänkande 

O   

P "kostnaden för kassationen, den beror ju bland annat på energiförbrukningen, 
så kan vi minska energiförbrukningen så blir kassationer billigare" 
 
"Jag förmodar att det (nyckeltalet) kommer bli väldigt kopplat till 
energiåtgången vid smältningen. (…) (MWh) per ton skulle jag gissa." 

CL "när vi lär oss lite mer om vår process och vi kommer ett steg, då tror jag säkert 
att man kan se hur saker och ting påverkar varandra" 
 
"Det är ju inte så att man är helt omedveten om att kvalitet kommer att spara 
energi, men det är ingenting som är uttalat egentligen" 

Ledning 

O   

P   
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CL Och så kan man ju tänka högre upp också, men till slut är det väl ett 
månadsnyckeltal utav det här också, jag tror att det är olika detaljnivå på det. 
 
jag tror att om kunskapen ökar genom att, på det sättet att ledningen inser att 
oj, vilken potential det här är 
 
"om den insikten ökar hos management, så kommer ju det att leda till att man 
får upp, om vi säger, drivkraften ökar ju naturligtvis om du vet mer liksom, så 
tänker jag" 
 
"det finns en rädsla över att inte kunna blotta sig" 
 
"jag tror att man behöver hjälp för att förstå hur man kan få utväxling på ett 
sådant här område och se vad som vore intressant, så att, det behöver ju vi med 
uppenbarligen." 
 
"lära oss egentligen mer om våra processer och vad det är som har 
energipåverkan, mer än kassationer då, för jag tror att det är kanske enklast att 
förklara då" 

Intresse 

O Nu kommer det bli intresse just nu när vi börjar med det här, och en del är ju 
mer intresserade än andra. 

P  "I:  Tycker du att det är intressant det här, det vi har pratat om? P:  Ja. Ja." 

CL man ska ju undvika att, både jag själv och alla andra ska, att det ska väcka mer 
frågor än svar, därför tror jag att man ska, om man börjar med någonting sådant 
här så ska man börja väldigt, väldigt enkelt 
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Tabell 8. Resultat, kategori Mängd 

Orsak/Etikett Citat 

Stor mängd data 

O "Jag tror inte vi behöver det (energidata) på golven vid smälta, för det blir bara, 
det blir för mycket. Det ska vara enkelt och lättförståeligt, annars så, jag har inte 
betalt för att tänka liksom, så lite som möjligt." 

P   

CL "Om vi pratar mängd data över en dag som dansar in så är det så (för mycket), 
däremot mängd data för mig på energiområdet, jag måste ju erkänna själv att jag 
efterfrågar det här alldeles för dåligt själv, så att här, behöver vi nog få upp den 
här, som vi har pratat om hela tiden, dagsnivån för att få upp efterfrågan av 
det" 

Liten mängd data 

O "Men det är för stort steg, för mycket jobb att ta reda på när dom ska starta sin 
operation så att säga, vi ser mer, och det har, vi pratar om det ibland också på 
skiften att, den här väntar vi faktiskt med att sätta på en halvtimme, så laddar 
man ugnen och så sätter man på vid rätt tid, men det är inte alltid lätt." 
 
"I: Kan er process påverkas negativt, av att processteget efter avgjutningen inte 
sköter sig väl. O: Ja, verkligen, verkligen, så är det ju." 
 
"man behöver ens inte kommunicera med någon utan man ser, när man ska 
starta nästa smälta, för det är ofta det som är problemet på andra sidan, att där 
ser dom inte processen" 

P "för mig kunde det vara intressant att se energiförbrukning på 
värmevalsningsugnarna, hur det kan skilja sig från gång till gång och över tid" 

CL ”Nej vi kan nog bli mycket bättre vad det gäller det (Energiuppföljning efter 
investering) är vi dåliga på måste jag säga.” 

Tillgång 

O "Energidata, alltså, det enda jag, det är ju det här, den där veckobasisen som vi 
har, med staplarna, det är den jag kan komma åt. I: Och det är bara 
smältugnarna? O: Ja." 

P "Nej, det är det enda (energianvändning per smälta) jag tittar på, så vet jag inte 
om jag kommer åt att se mer." 
 
"jag har inte känt att jag saknar något heller" 

CL "jag vill naturligtvis komma igång med en sådan daglig uppföljning och, jag 
kanske vill fråga veckovis istället då utav gjuterichefen då möjligtvis hur det gick 
och så vidare" 
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Tabell 9. Resultat, kategori Urval 

Orsak/Etikett Citat 

Grad av relevans 

O "I: Tycker du att man ska ha ett energinyckeltal över hela företaget och sen 
differentiera andra typer av nyckeltal under det, ska man försöka hålla sig till 
ett? O: Alltså jag tror att för företaget tror jag det är bra att ha ett för vad som 
går ut i färdigt gods, men sen måste ju varje avdelning ha specifikt" 
 
"Varje smälta loggar vi hur många kilowatt det går åt till det smält och hur 
många kilowatt det går åt när vi tappar. Vi skriver ner två värden, och faktiskt 
idag så har vi gjort lite pilot uppe på smältverket på nya sidan, då hade vi räknat 
ut innan hur mycket det egentligen ska gå åt, ett bör-värde, så vi ser det när vi 
har smält klart så räknar vi ut hur mycket vi har blivit av med, då ser vi ju direkt, 
på sekunden hur mycket vi har gjort av med. Det är från idag faktiskt, tre 
smältor har jag följt så. " 
 
"Och det känns inte som att det, dom siffrorna som vi har mätt har jag inte 
direkt med att göra, är svårt för mig att påverka." 
 
"vi får ingen uppföljning, ja vi får ju upp den där "#%# stapeln, den säger ju 
ingenting så det är ju som ingenting." 

P "Sen tror jag för all sådan här data som kan finnas på energiförbrukningen, så 
skulle det behöva kopplas, ge något urval till någon kvalitetsaspekt." 
 
"jag vill ju gärna ha det liksom paketerat på ett bra sätt bland andra nyckeltal 
som känns relevanta" 
 
"för mig skulle det vara då intressant om det är något som jag känner att jag kan 
vara med och påverka" 
 
 
"Ja, nyckeltalet borde bero på, det ska vara något som man kan påverka då om 
det presenteras för en, som på smältverket, om dom ska ha något nyckeltal då 
kanske det inte är så relevant att ha något från värmebehandlingsugnarna, utan 
snarare från smältor." 
 
"I: Och ser du att det kan vara ett behov för att kunna skapa relevanta nyckeltal 
för en specifik del av en process då? 
O: Ja" 
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CL "Skulle man ta kilowattimmar per smält ton och utgår från något slags index där 
som ni själva var inne på där, det tyckte jag var ganska bra egentligen, att man 
på något sätt sätter en norm över hur många kilowattimmar det ska ta att smälta 
ett ton." 
 
 
"ett företagsövergripande nyckeltal för att hålla koll på det på den nivån liksom" 
 
"kan man säkert bryta ner så att det blir mer relevant för en grupp människor i 
en viss verksamhet" 
 
"om operatörerna och ledningen på just den platsen ska kunna jobba med rätt 
åtgärder så måste man förstå det (indexet), och då måste det vara anknutet till 
den processen. Då får det inte vara för mycket mot all energianvändning mot 
gott gods, då du inte ser någonting" 
 
"antal åtgärder och sådär, det är ju någonting för samtliga nivåer" 

Detaljnivå 

O   

P "ju mer man kan bryta ner desto mer relevant blir det väl" 

CL "Och så kan man ju tänka högre upp också, men till slut är det väl ett 
månadsnyckeltal utav det här också, jag tror att det är olika detaljnivå på det" 
 
"för ledningsgruppen har vi använt det, energianvändning per ton gott gods, 
men ska vi mäta någonting måste vi bryta ner det, det är därför som jag säger 
att jag tror man måste följa det i realtid och inte såhär att man konsoliderar ihop 
det sen på något sätt" 
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Bilaga C – Respondenternas synpunkter på intervjuer 

Tabell 10. Resultat, utvärdering intervjuer. 

Respondent Tid  Relevans Förbättring 

O "Jag sitter gärna kvar en 
timme till i den här stolen, 
så den var jätte, nej det var 
det absolut inte, jag tycker 
det var bra, och det var 
framdrift hela tiden, nej 
jag tycker det var bra." 

"Jag vet ju inte riktigt vad ni ville, det får 
väl ni, känns frågorna bra, jag kunde väl 
svara på det mesta.  
 
"vi är ju väldigt duktiga på att mäta på det 
här företaget, men vi är "#¤% dåliga på 
att ta reda på, alltså när vi får resultatet 
vad vi ska göra av resultatet. " 

N/A 

P "Nej jag har inga 
synpunkter, det var ju 
sakligt." 

"Jag tyckte väl att det är ett svårt ämne 
för mig att svara på frågor om, för jag är 
inte så insatt." 
 
"I:  Tycker du att det är intressant det 
här, det vi har pratat om? P:  Ja. Ja." 

"Nej jag har 
inga 
synpunkter, 
det var ju 
sakligt." 

CL "Jag hade ju räknat med 
en timme så det är ju det 
ungefär." 

"först tänkte jag tacka nej till det här för 
att "namngiven organisation" skulle 
komma, hade ingen aning vad som 
förväntades måste jag säga, men, jag 
tycker frågorna var relevanta och förstår 
någonstans vad ni vill komma med det 
här."  

N/A 

 

 


