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Sammanfattning 

I detta examensarbete har en undersökning utförts på konsultföretaget ÅF, och de-

ras arbetssätt inom dokumentation och kontrollanläggningar för att utreda om det 

fanns effektiviseringspotentialer. Undersökningen har i största del innefattat inter-

vjuer med verksamma konsulter inom kontrollanläggningar och elmontage på 

transformatorstationer. Konsulterna arbetade som konstruktörer och tog fram rit-

ningar främst till kontrollutrustningar. Resultatet från intervjuerna analyserades 

för att sedan dra slutsatser om effektiviseringsmöjligheter inom verksamheten. 

Olika kontor i verksamheten undersöktes och arbetssättet varierade på de olika 

kontoren. En skillnad var det CAD-program som användes och ett förslag var att 

använda samma program. Effektiviseringspotentialer fanns också genom att åter-

använda kretsscheman till viss del från föregående projekt. Ett annat förslag var 

därför att införa databaser där kretsscheman kan samlas in och delas mellan de 

olika kontoren. 

Nyckelord 
Transformatorstation, kontrollutrustning, CAD-program, elMaster, databaskopp-

ling, ombyggnation, nybyggnation, konsult, konstruktion, kretsschema, återan-

vändning. 

  



 
 
 
 
 

  



Abstract 

In this thesis, a study has been carried out for the consulting company ÅF, and 

their work method within documentation and control facilities to investigate 

whether there were any potential for efficiency improvements. The investigation 

has largely involved interviews with operating consultants within the control facili-

ty on substations. The consultants worked as electrical designers and produced 

drawings mainly for control equipment. The results of the interviews were analyzed 

to draw conclusions about the efficiency potentials within the business. Different 

offices in the business were examined and the work approach varied between the 

offices. One difference was the CAD-software used and a suggestion was to use the 

same program. Efficiency improvement potentials were also by re-using electrical 

schematics to some extent from previous projects and another suggestion was to 

establish databases where electrical schematics can be gathered and shared be-

tween the different offices. 

Keywords 
Substation, control equipment, CAD software, elMaster, reconstruction, new con-

struction, consultant, electrical design, schematic, reuse. 

  



 
 
 
 
 

  



 

Definitioner och förkortningar  
 

NB - Nybyggnation  

OB – Ombyggnation 

Ritplank – När ett CAD-verktyg används utan att utnyttja dess funktioner fullt ut 

CAD – Computer-aided design 

SVK – Svenska Kraftnät 
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1  |  INLEDNING 

1 Inledning 

1.1 Problemformulering 

 

Projektet utfördes på konsultföretaget Ångpanneföreningen Industry AB som är 

verksamma inom flera olika teknikområden där ett av dem är transmission och 

distribution av el. På företaget utfördes liknande projekt av konsulter på olika kon-

tor i Sverige. Det fanns inga rutiner för systematisk lagring och delning av utförda 

arbeten och inget standardiserat arbetssätt inom verksamheten. Detta ledde till 

svårigheter för ansvariga som ville hålla koll på vad man gjorde på de olika kon-

toren men likväl konsulter som ville kunna ta del av andras utförda projekt, och 

mer så för de juniora konsulterna med mindre erfarenhet. 

Syftet med arbetet var att utöka samarbetet mellan företagets olika kontor som är 

utspridda utöver hela Sverige, och genom återanvändning av bland annat krets-

scheman ville man kunna spara resurser och effektivisera sin verksamhet.  

1.2 Målsättning 

 

Målet med examensarbetet var att undersöka möjligheterna att på ett mer systema-

tiskt sätt lagra utförda projekt och dess scheman för delning och återanvändning 

mellan verksamhetens kontor. Inkluderat i målet var även att: 

 

 Identifiera aktiviteter och dokumentera processflöde för elmontage och kon-

trollanläggning 

 Utreda möjligheterna till effektivisering uppdelat spänningsnivå, konstrukt-

ionstyp, och även kopplat till olika kunder, och fabrikat 

 Identifiera verktyg som används inom verksamheten 

 Ta fram struktur för dokumentation och lagring 

1.3 Avgränsningar 

 

Undersökningen fokuserade på kontrollanläggning och elmontage på transforma-

torstationer och omfattades av intervjuer med verksamma konsulter på ÅFs kontor 

i Stockholm, Malmö och Västerås. Den förfogade tiden för undersökningen var 15 

högskolepoäng vilket motsvarade 10 veckors heltidsstudier.  
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1.4 Lösningsmetod 

 

Lösningsmetod som användes var: 

 Litteraturstudier av ämnesområdet och tidigare vetenskapliga och beprö-

vade arbeten 

 Utreda vilken information som skulle insamlas från verksamma konsulter 

 Utförde intervjuer med konsulter som arbetade med konstruktionsritningar 

på transformatorstationer 

 Genomförde en utvärdering och analys 

 Dokumenterade hela arbetet som redovisades i en teknisk rapport och en 

presentation
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2 Teori och bakgrund 

2.1 Transformatorstation 
 

En transformatorstation, vidare i rapporten även hänvisad som station, består av 

olika delar som är främst ställverk för respektive inkommande- och utgående led-

ningar, och transformatorn. Förutom detta behövs en hel del skydd och mätutrust-

ningar som används för att skapa större elsäkerhet och leveranssäkerhet i station-

en. Ibland finns det även en extra transformator för att öka leveranssäkerheten yt-

terligare [1]. 

Vanligaste uppgiften för en station är att transformera ner till lägre spänningsni-

våer och sedan fördela ut till nya mindre anläggningar, från stamnät ner till reg-

ionnätsnivå och från regionnät ner till lokalnätsnivå. Om stationen inte transfor-

merar ner används den exempelvis vid kraftverk för att höja spänningsnivån för att 

sedan gå ut till elnätet. 

De mindre stationerna på regionnäten kallas ofta mottagningsstationer. De åter-

finns bland annat vid städer och ansvarar då för stadens elförsörjning. Att använda 

en extra transformator som reserv är vanligt för mottagningsstationen för att öka 

dess leveranssäkerhet. Några andra vanliga utrustningar som också finns på stat-

ionen är ventilavledare mot åsknedslag, spännings- och strömtransformatorer för 

att mäta spänning respektive ström, batteribackup som reservkraft och nollpunkts-

utrustning som skyddar mot skadliga jordfelsströmmar. 

Transformator 

Transformatorns huvuduppgift är att omvandla/transformera från en växelspän-

ningsnivå till en annan, lägre eller högre spänningsnivå med oförändrad frekvens. 

Den möjliggör transformering av växelström på ett enkelt sätt och med hög verk-

ningsgrad, och är en av orsakerna till att växelström blivit den vanligaste strömar-

ten [2]. 

Ställverk 

Ställverket är normalt den delen av en transformatorstation där elektrisk energi 

samlas och fördelas [3]. Det finns två olika ställverk; luftisolerade ställverk (också 

kallat öppet ställverk), och kapslade gasisolerade ställverk (GIS). De två olika ty-

perna har olika fördelar och därmed också skilda användningsområden. 

Ett öppet ställverk har sin placering utomhus och som isolationsmedel används 

den naturliga luften som finns runtomkring ställverket. Jämfört med ett kapslat så 

kan det öppna ställverket i sin helhet inte provas i fabrik. En viktig del i luftisole-
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rade ställverk är bland annat att de borde skyddas av åskskyddslinor för att inte bli 

exponerade för åsknedslag. 

Ett GIS utnyttjar normalt den artificiella gasen SF6, svavelhexaflourid med dess 

egenskaper som bra isolationsmedel och släckningsmedium i brytare. Denna gas 

tillåter ställverket att göras mer kompakt och ta mindre plats jämfört med ett 

luftisolerat ställverk. Ett GIS tar endast upp 10-15 % av samma utrymme som ett 

öppet ställverk behöver [3]. Dessutom är det ett personsäkert ställverk eftersom 

man kan ”ta på ställverskomponenterna”. Den används därför mycket i stadsbe-

byggelse och kan enkelt byggas in i en byggnad. Kapslade ställverk levereras som 

kompletta enheter och har då fördelen med litet underhåll och snabbt montage. 

Nackdelarna är bland annat att priset normalt är högre, och det kan också uppstå 

problem vid om- eller tillbyggnad som görs i ett sent skede. 

2.2 Kontrollanläggning 
 

En kontrollanläggning kan delas in i olika system som är bland annat manöver- och 

indikeringssystem, och felbortkopplingssystem. Det kan även vara hjälpkraftsy-

stem, larmsystem, felsignalsystem, fjärrkontrollsystem och registreringssystem.  

Manöver- och indikeringssystem 

I kontrollanläggningen finns flera olika manöverformer, där människan är inblan-

dad i ordergivningen på ett eller annat sätt. Detta kallas för olika former av Männi-

ska-Maskin-Kommunikationssystem (MMK-system). Manövern kan vara en när-, 

fjärr- eller direktmanöver beroende på var den utförs, där en närmanöver sker på 

lokal manöverplats i stationens kontrollrum, en fjärrmanöver görs i en fjärrplace-

rad driftcentral, och direktmanövern görs i direkt närhet av apparaten som ska 

manövreras. 

Felbortkopplingssystem 

Felbortkopplingssystemet består av automatiker, reläskydd och vakter, och mät-

ning av elektriska storheter[4]. Reläskydden och vakterna utgör den feldetekte-

rande och övervakande utrustningen. Varje reläskydd övervakar en viss anlägg-

ningsdel som vid ett detekterat fel ska skicka en impuls för frånkoppling till bryta-

ren eller så skickar skyddet till manöver- och indikeringssystemet en signal om 

felet. 

Automatikerna är exempelvis automatisk spänningsreglering, men det kan även 

vara nollpunktsutrustning som har fått ett ökat användande i mellanspänningsnät 

som blivit till en följd av att allt mer luftledningar byts ut till markförlagda kablar 

[5]. Problemet som uppstår med kabel är att den kapacitiva strömgenereringen blir 



 
 

 
 

5  |  TEORI OCH BAKGRUND 

avsevärt högre. Ett annat exempel på automatik är återinkopplingen som efter en 

förutbestämd tid efter en bortkoppling aktiveras för en återkoppling. Om felet 

kvarstår sker en ny bortkoppling och automatiken blockeras. 

Mätningen av elektriska storheter utförs av mindre spännings- respektive ström-

transformatorer som övervakar och tar momentanvärden för spänningar och 

strömmar. Om det blir felspänningar/-strömmar ska brytare utlösas. 

Ett felbortkopplingssystem som är väl dimensionerat ska klara göra en bortkopp-

ling även om enstaka reläskydd eller strömbrytare inte fungerar. Detta görs genom 

reservbortkoppling som antingen sker lokalt genom att dubbla skydd installerats 

som arbetar parallellt - en så kallad lokal reserv - eller genom fjärreserv som inne-

bär att bortkoppling sker av anslutna brytare i fjärrändan. 

2.3 Verksamhetsutveckling 
 

Inom de flesta organisationer finns det initiativ för ständig förbättring. Detta görs 

oftast i form av något förbättringsprogram exempelvis Lean och Six Sigma. Intres-

set att arbeta med förbättring ökar och en anledning till detta är att den övergri-

pande förändringstakten i samhället har ökat. 

Lean 

Lean är ett nytt sätt att se, driva och hantera en verksamhet baserad på effektiva, 

snabba och flexibla processer som levererar ett kontinuerligt flöde av värde som 

styrs av aktuella kundbehov [6]. Grunden för Lean är att sätta kunden och deras 

behov först och fokusera på kvalitet istället för kortsiktiga ekonomiska resultat. 

Lean har sitt ursprung från Toyota Production System som utvecklades i Japan ef-

ter andra världskriget.  

Sex Sigma 

Inom verksamhetsutveckling och kontinuerlig förbättring brukar man även tala om 

Sex Sigma som är ett systematiskt förbättringskoncept som baseras bland annat på 

en väl definierad rollstruktur och djup förståelse inom flera kraftfulla problemlös-

ningsverktyg.  Sex Sigma har sitt ursprung från Motorola där det 1987 lanserades 

som ett globalt förbättringsprogram, men det var inte förens General Electric bör-

jade implementera konceptet 1995 som det fick sitt stora genombrott. 

En jämförelse mellan Lean och Six Sigma visar att de har både skillnader och lik-

heter. De två koncepten skiljer sig fundamentalt i sina respektive fokusområden. 

Lean handlar framför allt om process- och flödesutveckling, och fokuserar på en 

förbättring mellan aktiviteterna i en process. Sex Sigma är främst ett problemlös-

nings- och förbättringskoncept, och används för direkt förbättring av själva aktivi-
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teterna i processen. Deras likheter är i slutändan att båda koncepten används för 

att utveckla verksamheten och eliminera fel och brister. 

Standardisering 

En standardisering ger en bättre kvalitetssäkring och ledningen ett sätt att styra 

organisationen [7]. Att förhöja standardiseringsgraden är något företag därför bör 

sträva efter. Införandet av standardiseringar ger dock också organisationer en 

struktur som är mer förutbestämd och förutsägbar. 

En studie visar att standardiseringsgradens nytta är beroende på konsulternas erfa-

renhet [7]. En hög standardiseringsgrad är mer lämplig för mindre erfarna konsul-

ter som med hjälp av användandet av standardisering kan komplettera sina kun-

skaper. Vidare innebär detta att konsulterna blir mer motiverade där annars osä-

kerheten inför en arbetsuppgift kan kännas för stor. I ledarskapssyfte kan standar-

disering användas för den personliga utvecklingen av oerfarna konsulter. En kon-

sult med mer erfarenhet arbetar mer lämpligt med mindre standardiseringar av 

verktyg och valmöjligheter. Detta kan betyda att standardiseringsgraden inom 

verksamheten kan påverka valet av konsulter. 

Knowledge management 

I hundratalsår har ägare av familjeföretag överlämnat vidare sin kunskap till sina 

barn och hantverkare omsorgsfullt undervisat lärlingar, men det var inte förrän 

1990-talet som chefer började prata om knowledge managent. Knowledge mana-

gement är i grunden hur en verksamhet förvaltar, delar och sprider sina interna 

kunskaper. 

Att identifiera och utvinna betydelsefulla kunskaper för spridning inom organisat-

ionen är en utmaning. När verksamheten innehar en kunskapsbas är problemet att 

urskilja den väsentliga informationen för spridning. Inom konsultbranschen finns 

det två olika knowledge management strategier, kodifierings- och personaliserings-

strategi. Den förstnämnda fokuserar på personliga möten och dialoger mellan indi-

vider eftersom kunskapen är kopplad till personen som utvecklat den. 

Inom kodifieringsstrategin används databaser där kunskaper sparas för att enkelt 

sedan kunna användas av andra inom företaget. Kodifiering kan göras genom rap-

portering av utförda uppdrag där den klientspecifika informationen är exkluderad. 

Detta är något som leder till att många individer inom verksamheten kan utnyttja 

informationen utan att behöva ha kontakt med kunskapens utvecklare. Forskare 

anser att användandet av detta kan ge fördelar ekonomisk genom utnyttjande av 

existerande kunskaper i andra projekt [8]. Med detta upprättas en pålitlig och kva-

litetsmässig återanvändning av kunskap som kan implementeras snabbt i nya pro-

jekt och därmed växa verksamheten. 
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2.4 Intervjumetodik 

 

Följande kapitel är baserat på en manual av Anna Hedin om kvalitativ metod med 

fokus på intervjumetodik [9]. 

Kvalitativ metod 

När man ska välja undersökningsmetod inom bland annat forskning kan man tala 

om kvalitativa och kvantitativa studier, där den sistnämna innebär att man arbetar 

med större volymer av information och mer med siffror och statistik. Kvalitativa 

metoden utgår från möjligheten att verkligheten kan uppfattas på flera olika sätt. 

Denna metod används exempelvis när man utför en så kallad explorativ undersök-

ning som betyder att man inte vet mycket i förväg om frågeställningen. 

Inom den kvalitativa studien omfattar undersökningen ofta en liten grupp personer 

som man försöker undersöka djupare, och man kan därför då inte generalisera lika 

lätt. Till skillnad av den kvantitativa studien är data – svaren från informanterna – 

av ord och beskrivningar, det vill säga kvaliteter. 

Urvalsprocessen 

Urvalsmetoderna styrs alltid av undersökningsfrågan och exakt svar på vad man 

bör tänka på kan inte ges. Vid kvalitativ undersökning bör man välja personer som 

är så olika varandra som möjligt eftersom syftet nästan alltid är att få en beskriv-

ning så bred och noggrann som möjligt. Några andra idéer är att försöka få tag på 

personer som tros ha mycket att berätta inom området, och exempelvis att fortsätta 

intervjua personer tills det inte dyker upp några nya synpunkter. För en kvalitativ 

studie är oftast antalet informanter få – normalt är 5-10 stycken – eftersom varje 

informant undersöks så detaljerat. 

Informationsinsamlings metoder 

Semistrukturerade intervjuer är den vanligaste metoden där en person i taget in-

tervjuas. Dock kan man också utföra gruppintervjuer – så kallade fokusgrupper – 

där upp till åtta informanter intervjuas samtidigt kring någon gemensam fråga. 

Observationer är en annan metod som oftast är ostrukturerade och där man an-

tecknar allteftersom något händer, det vill säga löpande protokoll. Det går också att 

göra strukturerade observationer vilket betyder exempelvis att man studerar vissa 

utvalda observationskategorier med hjälp av frekvensmarkeringar. 

Inom forskning används även andra metoder som; Sorteringstekniker för att få 

människors uppfattning på ett mer strukturerat och standardiserat sätt jämfört 

med intervjuer; Dagbok där några personer under en viss period antecknar sina 
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syner på en viss fråga man är intresserad av; och Fallstudier för att beskriva några 

personer, eller en miljö med gemensamma egenskaper. 

Inom kvalitativa studier rekommenderas det ofta att använda flera metoder ef-

tersom man får ett bredare synsätt och kan också se hur metoderna stöds av 

varandra som i sin tur ökar trovärdigheten. 

Etiska aspekter 

Viktigt i varje undersökning är de etiska aspekterna, och speciellt i kvalitativa 

undersökningar som har få informanter som ger mycket av sig själva. Man måste 

bland annat respektera om informanten inte vill att vissa delar används som hen 

har sagt under intervjun. Viktigt är också att alltid vara ärlig och öppen kring 

undersökningen och ge information som inkluderar: vem man är, syftet med 

undersökningen, hur resultaten ska användas och publiceras. Man bör även er-

bjuda informanterna att ta del av resultaten när undersökningen är klar. En god idé 

är att det också framgår att man kan behöva ställa följdfrågor eftersom man ibland 

i efterhand behöver komplettera intervjun. 

Att tänka på vid intervjuer 

Att intervjua är ansträngande tidsmässigt och man bör disponera tiden så att man 

inte utför mer än en intervju om dagen och att man tar sig tid att skriva rent den 

innan man utför nästa. Följer man detta blir förmodligen nästa intervju bättre ef-

tersom man kommer på vad man borde fokusera mer på och hur man i stället kan 

ställa vissa frågor. I övrigt gäller samma regler som andra samtal, man behöver 

tänka bland annat på: lokalens utseende, sin egen klädsel, förberedelsen av infor-

manten, tiden – normalt 1-2 timmar, hur intervjun ska gå till, användning av band-

spelare, med mera. 

Inför intervjun bör man göra ett intervjuformulär/-guide med frågor man vill ställa 

och exempel på uppföljningsfrågor med mer detaljer runt frågeområdena. Ett teck-

en på en bra intervju är att informanten talar mer än man själv gör. 

I semistrukturerade intervjuer utgår man från frågeområden istället för exakta de-

taljerade frågor. Detta betyder att man kan mer naturligt föra samtalet och låta in-

formanten själv styra ordningen. Syftet i en sådan intervju är att informanten be-

rättar så mycket som möjligt för att få en bild av personens verklighet utan att hen 

styrs av intervjuaren. Naturliga övergångar är viktigt för att bevara ett bra flyt i in-

tervjun mellan frågeområdena. 

Genom att ställa öppna frågor – ex. ”berätta hur…” - uppmuntras personen att själv 

utveckla sina svar genom uppföljningsfrågor.  Väldigt viktigt är att följa upp perso-
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nen vad hen berättar och orden som hen använder. Exempelvis: ”Vad menar du 

med…?”, och ”Kan du nämna ett exempel på…?”. 

Bearbetning av intervjudata 

Till att börja med bör man tänka på att det tar tid att bearbeta intervjuer och myck-

et tid bör läggas på det arbetsmomentet. Det gäller också att systematisera som 

bara är hårt arbete och att få distans mellan intervjuerna för att låta dem mogna 

och inte forcera. 

Första steget i bearbetningen är att skriva in hela intervjun på datorn och göra ett 

så kallat transskript. Detta betyder att man skriver ner allt som sägs och markerar 

det som sägs av informanten respektive intervjuaren. Är informanten pratsam och 

drar iväg från ämnen kan man hoppa över den biten och endast kommentera det. 

Att byta rad vid varje ny talare är en bra regel att följa. 

Ett exempel på bearbetningsordning efter alla intervjuer utförts och transskript 

skrivits kan vara: 

 Steg 1. Göra en sammanfattning av respektive intervju 

 Steg 2. Att finna teman 

 Steg 3. Samla sammanfattningar av respektive tema i underkategorier 

 Steg 4. Att söka mönster 
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3 Metoder och resultat 

3.1 Metod 

3.1.1 Studiebesök 

Ett studiebesök gjordes hos en konsult på ÅF i Stockholm som arbetade inom kon-

struktion av kontrollanläggning och elmontage, med fokus på kontrollutrustning. 

Syftet med studiebesöket var att skapa en bättre förståelse om uppgiften och ta 

fram intervjufrågor. Under besöket förklarades ett byte av en transformator och 

dess tillhörande kontrollutrustning på en station. 

Projektet var ett OB-projekt och konsulten gick därför igenom alla underlag från 

den gamla anläggningen och de ändringar som han gjort på de. Kontrollutrust-

ningsarbetet inkluderade bland annat lindningskopplare, n0llpunkts-

spänningsskydd (NUS), hjälpreläer med mera. 

3.1.2 Intervjuer med konsulter 

Majoriteten av projektets utförande del spenderades i att samla in information från 

konsulter på kontor i Västerås, Stockholm och Malmö. Detta gjordes genom inter-

vjuer och sammanlagt utfördes tio stycken där den spenderade tiden var i snitt 60 

minuter per intervju. Det vill säga sammanlagt 600 minuter, eller 10 timmar. 

Första steget var att kontakta ansvariga personer – avdelningschefer - på respek-

tive kontor för att fråga efter lämpliga konsulter för undersökningen och ta fram 

kontaktuppgifter till dessa. I detta fall söktes konsulter som gjorde konstruktions-

arbete på transformatorstationer, med fokus på kontrollanläggning och elmontage. 

När listan med personer gjorts kontaktades samtliga konsulter en och en för att 

skapa en tidplan. Tidplanen sträckte sig över en treveckorsperiod av projektet vil-

ket motsvarade genomförandefasen, eller fas 3. Tanken var att om möjligt inte ut-

föra mer än en intervju per dag för att tillåta bra förberedelse till varje intervju. In-

för intervjuerna framställdes sedan ett intervjuformulär som grundades på resulta-

tet av faktainsamlingsfasen och studiebesöket. De huvudfrågor som undersöktes 

var rörande elmontage, om-/nybyggnation, beställare, spänningsnivå, fabrikat, 

verktyg och lagring. Se bilaga 1. Intervjuformuläret skickades sen till varje konsult 

innan respektive intervju för att ge informanterna bättre förberedelse och förstå-

else om vad intervjun skulle innefatta. 

Intervjuerna spelades in med bandspelare för att sedan transkribera konversation-

erna. För att få ut något från transkripten, som från början var voluminös och där-

för svårgripbar, så sammanfattades transkripten först enskilt, för att sedan sam-

manställas under ett dokument för att hitta mönster och skillnader mellan inter-
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vjuerna. Genom det sammanställda dokumentet kunde sedan resultat och slutsat-

ser dras om konsulternas arbetssätt och idéer till förbättring. 

För att få en variation på svaren intervjuades personer med olika lång erfarenhet, 

arbetsuppgifter, och ansvar. Erfarenhetsmässigt återspeglades den bild som fanns 

av branschen då det fanns en klyfta mellan konsulternas erfarenheter. De seniora 

konsulterna hade långa erfarenheter upp emot 30-40 år inom elkraftbranschen och 

de juniora hade erfarenheter ner mot 2-5 år, och det existerade en brist på konsul-

ter med erfarenheter mellan 10-20 år inom branschen. Något som blivit en följd av 

att inte så många hade utbildats inom elkraftteknik de senaste två decennierna. 

3.2 Resultat av intervjuer 
 

I detta kapitel har information enbart hämtats från konsulter på ÅF i Västerås, 

Stockholm och Malmö. Detta gjordes främst genom intervjuer där liknande frå-

gor ställdes till samtliga konsulter. Intervjuerna inkluderade bland annat frågor 

om deras arbetsuppgift och arbetsmetod med fokus på deras egna tankar. 

3.2.1 Elmontage 

Uppfattningen om elmontage och dess definition var olika inom branschen, och det 

var främst skillnader mellan juniora och seniora konsulter som märktes. Elmon-

tage var intuitivt ett praktiskt arbete där ex. en installationsfirma skulle montera 

elektriska komponenter. Detta var vad konsulter med mindre erfarenhet skulle de-

finiera uttrycket som. Installationsarbeten och andra liknande praktiska arbeten 

var inget som konsulterna utförde, och de ansedde därför att de inte arbetade med 

elmontage. 

Elmontage inom transformatorstationer var för vissa av dem seniora konstruktö-

rerna en del av det arbete som de utförde. För dem var det därför ritningar och un-

derlaget till elmontaget och inte direkt det praktiska arbetet som de tänkte på. Vi-

dare tyckte de att det var bland annat primärapparater, fundament, stål och kabel-

vägar som menades med elmontage och speciellt det som var ute i stationen, exem-

pelvis stålkonstruktionen. 

Uttrycket ansågs som ett väldigt vitt begrepp och enligt konsult A [10], gick gränsen 

för elmontage vid data delen - bland annat fältkommunikation - och ville hålla det 

vid sidan om. Konsulten menade dock att detta var beroende på vem som utförde 

arbetet och mellan konsulterna fanns det ingen helt klar definition av uttrycket. 

3.2.2 Om- och nybyggnationer 

En OB var ett byte och/eller utbyggnad som skulle utföras i en befintligt existe-

rande anläggning. NB var en helt ny anläggning som skulle konstrueras och var på 

så sätt mer omfattande. 
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Ombyggnation 

Den största skillnaden mellan OB- och NB-projekt var i början av projektet där 

man i den förstnämnda spenderade stor del av tiden att läsa in dokumentation från 

befintliga anläggningen som skulle behandlas. Detta kunde vara mer eller mindre 

krångligt beroende på hur många gånger det hade utförts ändringar i anläggningen 

tidigare, och hur bra dokumenterade dessa var. En dåligt dokumenterad anlägg-

ning kunde leda till att stor del av arbetet spenderas på att leta aktuella underlag 

för att sedan gå igenom dessa och undersöka om underlagen stämde överens med 

verkligheten. 

Till skillnad från när man byggde nytt så hade man något att utgå ifrån i en OB och 

kunde anpassa sig efter lösningar som fanns. Enligt konsult B [11], var därför OB 

enklare eftersom hen inte behövde läsa lika mycket riktlinjer utan följde istället det 

som fanns på anläggningen. Detta var något som de flesta andra konsulterna höll 

med om. Dock med förutsättning att det fanns bra underlag, och som oftast var un-

derlag bristfälligt av den befintliga stationen. 

Nybyggnation 

Vid konstruktion av en ny anläggning spenderades en stor del av tiden på att läsa 

riktlinjer och mer fokus lades på hur man skulle göra. Det krävde mycket anpass-

ning efter det som efterfrågades och enligt konsult B, var det svårare att komma 

igång eftersom hen hade tomma blad och inga ritningar att låna och titta på. Igen 

var detta något många av konsulterna höll med om, men majoritet ansåg att detta 

var småsaker jämfört med den fördelen NB-projekt har, det vill säga förutsättning-

en att planera projektet. Om man därför jämförde med ett OB-projekt flöt en NB på 

mycket bättre. 

3.2.3 Beställaren 

Branschen dominerades av tre energibolag som också ägde större delen av näten på 

regionnivå: Vattenfall, Eon och Fortum. Dessa tre var därför de mest frekventa 

slutkunderna som man arbetade åt, men om man istället kollade på entreprenör-

kunder - som var ÅFs direkta kunder [12] - så var det betydligt mer utspritt. När 

man konstruerade var det dock slutkunden som var det mest intressanta eftersom 

det styrde mer hur konstruktionen skulle utformas och vilka riktlinjer som följdes.  

Den främsta slutkunden varierade beroende på lokaliseringen av kontoret, men 

även på den specifika arbetsuppgiften konsulten hade. I Stockholmskontoret var de 

två dominerande slutkunderna Vattenfall distribution, och Fortum distribution. 

Konsulterna arbetade dock direkt mot en entreprenör som agerade totalentrepre-

nad gentemot slutkunden, och som i sin tur anlitat ÅF för att utföra en viss del av 

arbetet. 
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På Västeråskontoret var kunderna betydligt mer spridda där några av dem var SVK 

och Vattenfall Distribution. Det utfördes arbeten mot SVK på samtliga kontor men 

eftersom det finns betydligt färre transformatorstationer på stamnätsnivå så var 

det en sällsynt arbetsuppgift. 

I Malmökontoret var det historiskt sett Eon – tidigare Sydkraft – som varit domi-

nerande, men på senare tid hade det blivit mer varierat. Man Arbetade exempelvis 

mer mot SVK och andra mindre energibolag i södra Sverige som Kraftringen, 

Öresundskraft med flera. 

Angående de tekniska riktlinjer som elbolagen hade så ansåg konsult D [13], att 

Vattenfall och Eon båda hade bra riktlinjer jämfört med Fortum som var bristfäl-

liga. Konsulten berättade också att riktlinjerna var viktigare vid NB eftersom det 

var de, tillsammans med elnormer från bl.a. elsäkerhetsverket, som styrde dessa 

projekt. 

3.2.4 Spänningsnivåer 

Inom elkraft pratade man främst om två olika spänningsnivåer; högspänning och 

mellanspänning. Högspänning var enligt elsäkerhetsverket spänningar över 1 000 

V för växelspänning. Begreppet mellanspänning som användes av konsulterna var 

nivåer från 1 kV upp till 40 kV berättade konsult E [14]. Enligt elsäkerhetsverkets 

definition var detta därför de lägre nivåerna inom högspänning. Allting från 40 kV 

och ända upp till allra högsta stamnätsnivå var högspänning enligt konsulternas 

definition. 

Högspänning 

Dem främsta spänningsnivåerna man arbetade med under högspänning var stat-

ioner med 40, 50, 130 och 220 kV berättade konsult E. Konsulterna arbetade med 

sekundärbiten på dessa stationer som kunde vara kontrollutrustning, manöverdon 

på brytare, frånskiljare med mera. Konsult C såg högspänning och stamnätet som 

energins motorvägar och på dessa nivåer när de började konstruera var det mer 

apparater som redan specificerats och beställts. 

Konsult F [15], förklarade att inom högspänningsstationer fanns det mer elmon-

tage. Hens åsikt var också att när spänningsnivån ökade blev utrustningen allt mer 

avancerad. Med högre spänningar blev det även högre krav på säkerheten och till-

gängligheten, vilket innebar att kontrollutrustning såg lite annorlunda ut berättade 

konsult A. Kontrollsystem/reläskydd var SUB-uppdelade fortsatte konsulten, det 

vill säga att det fanns flera system/skydd som hade samma uppgift för att öka sä-

kerheten. Anläggningen blev fysiskt större på grund av högre krav på isolationsav-

stånd, vilket lett till ökat behov och användande av gasisolerade ställverk. Hen be-

rättade även att standarder blev hårdare när spänningsnivån ökade. 
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Mellanspänning 

På mellanspänningsnivå arbetade man med kapslade inomhusställverk där station-

ernas spänningsnivå var på 10, 20 och 30 kV. Det var även vanligt på denna nivå att 

beställaren redan valt fabrikat, men som regel var ju högre spänningar desto 

mindre av komponenterna kunde konsulterna själva välja. Antal stationer som 

fanns på mellanspänningsnivå var betydligt fler än högspänningsstationerna, ex-

empelvis byggs det allt fler nya vindkraftsstationer med spänningsnivåer på 30/10 

kV förklarade konsult F. 

Konsult E, berättade att tillverkaren hade sina egna standardlösningar och att job-

ben därför var väldigt lika, och att till skillnad från högspänningsstationer fanns det 

aldrig någon mekaniskkonstruktion på mellanspänningsnivå. 

3.2.5 Fabrikat 

Entreprenören bestämde vilket fabrikat som skulle användas som regel på primär-

apparaterna, och mer så när spänningsnivåerna ökade. När konsulterna började 

sina arbeten så kunde beställaren tillhandahålla vissa apparater som skulle använ-

das i konstruktion. Detta kunde bero på att det var dyra apparater med lång leve-

ranstid och beställaren föredrog därför att beställa denna del separat. 

Det som konsulterna kunde välja var exempelvis reläskydd och mindre komponen-

ter. Det dem valde var ett mellanting mellan de större apparaterna och mindre de-

larna eftersom de absolut minsta komponenterna – skruv- och mutternivå - var det 

installatörerna som valde. 

När det kom till fördelning av fabrikat så var det ganska jämnt fördelat på samtliga 

kontor. Skillnaden man kunde se var beroende på vilken spänningsnivå man arbe-

tade med berättade konsult G [16]. På högspänningsställverk var det tre stycken 

fabrikat som dominerade marknaden. Dessa var ABB, Siemens och Ahlstrom, där 

den främsta i Sverige var ABB. Dock hade Siemens börjat bli större på de senaste 

10-15 åren inom området. För mellanspänningsställverk var det Schneider Electric 

och ABB som var dominanta. Schneider Electric som hade sitt ursprung i Malmö 

hade ett av de konkurrenskraftigaste priserna förklarade konsult E, vilket lett till 

att många av beställarna köpt in det. 

Transformatorer för lägre effekter och spänningsnivåer fanns det en stor mängd av 

olika företag som byggde. Tidigare var marknaden till stor del styrd av ABB, men 

på senare tid hade de sysslat allt mindre med den delen och i stället riktat in sig 

mot högre spänningsnivåer, det vill säga krafttransformatorer. Krafttransformato-

rer fanns det färre företag som byggde, och ABB – tidigare ASEA - var ledande 

inom området för produktion och utveckling i Sverige enligt konsult E. 
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I Vissa stationer fanns krav på att ett redundant system användes vilket betydde att 

man exempelvis hade en transformator av ett fabrikat och en backup transformator 

av ett annat, berättade konsult F. Kravet var att transformatorerna måste vara av 

två olika fabrikat för att öka säkerheten, med andra ord minska riskerna att det 

blev fel på båda transformatorerna samtidigt. 

3.2.6 Verktyg 

Inom konstruktionsarbetet på transformatorstationer använde sig konsulterna av 

olika verktyg och program. Det främsta verktyget som användes var något CAD-

program för elkonstruktion. För detta fanns det flera olika program som utvecklats, 

och på ÅF kontoren i Sverige var det också olika CAD-program som användes. För-

utom verktyget till elkonstruktionen användes Excel för tabeller – kabellista, part-

tabell, materiallista, m.m. – som skapades tillsammans med elkonstruktionen. 

Konsult A, berättade att det var viktigt att man kom igång i projekten. Konsulten 

menade att det var en stor risk när projekten stannade, en risk som delvis kunde 

avlägsnas om samma program användes. Nackdelen som konsulten nämnde var att 

kunden ibland krävde ett specifikt program vilket skulle kunna vara ett större pro-

blem om man hade endast ett program att utgå ifrån. Dock såg konsulten en över-

gång på detta problem. 

elMaster 

Verktyget som användes för elkonstruktion på kontoren i Västerås, och delvis i 

Stockholm var elMaster. Företaget bakom verktyget var Ides som utvecklade pro-

gramvaror för bland annat CAD och dokumenthantering. elMaster var ansedd av 

bland andra Konsult H [17] i Malmö som det mest effektiva verktyget. Konsulten 

berättade att de arbetade med AutoCAD Electrical i Malmö, ett val som de gjorde 

för åtta år sedan, men de insåg senare att det skulle varit bättre om de valt elMaster 

från början. 

ELPROCAD 

Ett annat verktyg för elkonstruktionen var ELPROCAD som utvecklats av PROCAD 

Systems. Verktyget användes inom Elkraftavdelningen i Stockholmskontoret och 

likheter som fanns till elMaster var att båda verktygen använde samma symboler, 

så kallade standardiserade symboler. Konsult I [18], tyckte att det var ett lättare 

program att hantera eftersom det fanns större frihet, det vill säga att programmet 

tillät konsulten att ändra fler delar i konstruktion jämfört med elMaster. Detta var 

dock något som krävde större ansvar från den som ritade eftersom det fanns större 

risk att rita fel. 

Förutom ovanstående nämnda CAD-program användes också MagiCAD, Enginee-

ring Base och Microstation, där den sistnämnda hade fördelen att den var kopplad 
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mot ett kartnät och koordinater. Det var ett verktyg som användes främst av led-

nings- och kabelkonstruktörer, men inom stationskonstruktionen förekom att den 

användes för stål och stativ. 

Databaskoppling 

Till CAD-program, som bland annat elMaster och ELPROCAD, fanns det möjlighet 

att arbeta mot något som kallades för databaskoppling. Detta var en fråga som 

uppstod frekvent under intervjuerna. Dock användes verktygen endast som rit-

plank och ingen av konsulterna arbetade med detta. Databaskoppling innebar att 

när konstruktionen ritades så skapades automatiskt tillhörande tabeller som an-

nars gjordes manuellt i Excel. För att databaskopplingen skulle fungera var det vik-

tigt att funktionerna i verktygen användes. Problemet som fanns var att tabellerna 

aldrig blev 100 % korrekta, och användandet av databas hade endast fördelar i NB-

projekt.  

3.2.7 Lagring och delning 

Som konstruktör var man skyldig att lagra sina arbeten i 10 år, berättade bland an-

nat Konsult E. När det kom till Lagringssätt – digitalt eller pappersform – fanns 

det olika preferenser. Konsulten berättade att hen föredrog pappersform eftersom 

hen tyckte sig kunna leta bättre i en pärm. Konsulten nämnde dock att detta var en 

vanesak och att yngre konsulter tyckte ofta tvärtom att det var lättare att hitta digi-

talt. Lagringssättet mellan konsulterna var därför olika och den delning som fanns 

var oftast med de egna kontakterna, närmaste grannarna, eller genom sektionens 

gemensamma server ”K:”. Det fanns även ett till delningssätt som sträckte sig över 

hela verksamheten genom systemet ONE. 

ONE 

Det system som fanns inom företaget kallat ÅF ONE var ett verksamhetssystem för 

process- och uppdragshantering. Detta system kunde samtliga konsulter inom ÅF 

komma åt, dock fanns det ibland behörighetsproblem menade konsult F, vilket 

gjorde processen att hitta information för tung. Konsult D, tyckte det var struligt att 

hämta, öppna, och arbeta i filer genom ONE. Detta var något som majoriteten av 

konsulterna höll med om. Konsult J [19], ansåg att sökfunktionen var oanvändbar 

eftersom hen fick upp så mycket skräp i systemet. 

Konsult A, berättade om en av fördelarna med ONE, nämligen att det fanns möjlig-

het att lagra tillsammans med andra vid samarbetsprojekt. Ett problem som kon-

sulten nämnde var att det inte gick att lagra CAD-filer, då fick hen lägga en lokal 

lagring och sedan länka till ONE. 
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Avdelningsserver 

Förutom ONE användes K: som är en gemensam nätverksplats för det lokala kon-

toret. Det betydde att på Stockholmskontoret kunde man dela arbeten sinsemellan 

på K: servern. I Stockholm och Malmö var detta vad man använde mest för att 

lagra sina arbeten. I Malmö hade även ett schemabibliotek tagits fram som hela 

kontoret använde. Biblioteket innehöll ritningar på vanliga apparater som var 

kopplade till deras främsta beställare, Eon som dominerade i södra Sverige. 

Egen lagring 

Förutom att lagra sina projekt på en server lagrade konsulterna även sina arbeten 

lokalt på deras arbetsdators hårddisk. Konsult B, berättade att hen använde mer 

sina egna ritningar och utgick från de, och enligt konsultens mening var detta en-

klare eftersom hen kände till sina egna tidigare projekt bättre. 

3.2.8 Projektflöde 

Arbetsmetoden för projekt kunde delas upp i olika delar och med utgångspunkt 

från en nybyggnation var de: förstudie, systemkonstruktion, detaljkonstruktion, 

provning, driftsättning, och slutdokumentation. Skillnaden som blev i ett OB-

projekt var normalt att ingen systemkonstruktion gjordes. Se flödesschema för el-

konstruktion bilaga 2. 

I förstudien kunde delar som uppstartsmöte och insamling av underlag ingå. Vid 

OB samlades underlag och dokumentation från den gamla anläggningen in, och i 

NB samlas istället tekniska riktlinjer in och underlag för apparater som skulle an-

vändas i konstruktion. Nästa steg i NB-projekt var att utföra en systemkonstruktion 

som var en översiktlig beskrivning av vad konstruktionen skulle innehålla. Syftet 

med beskrivningen var så att kunden kunde få en uppfattning om hur konstrukt-

ionen skulle se ut och mycket den skulle kosta. Detta steg hoppades normalt över i 

en OB som fortsatte istället med nästa.  

Om kunden gav sitt godkännande att fortsätta med projektet var det dags för de-

taljkonstruktionen som skulle följa systemkonstruktionen. Var det då en OB så ut-

fördes detaljkonstruktionen direkt efter förstudien. I detaljkonstruktionen kunde 

det ingå bland annat att göra enlinjeschema och reläblockschema innan konstrukt-

ionsritningar gjordes. När konstruktionsritningarna var klara skickades dem till 

beställaren som utförde montage efter ritningarna. Efter montaget var utfört var 

konstruktörens nästa steg att prova och driftsätta konstruktion. 

Efter montage, provning och driftsättning hade utförts skulle en slutdokumentat-

ion av projektet göras för att sedan skickas in till beställaren. Under montage, 

provning och driftsättning blev det i regel alltid ändringar i grundkonstruktionen 

som borde komma med i slutdokumentationen. Strandberg berättade att ett pro-
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blem som fanns var en brist av återkoppling från främst montörerna när ändringar 

i konstruktionen gjorts och som i sin tur ledde till att slutdokumentationen blev 

bristfällig. 
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4 Analys och diskussion 

Intervjuerna 

I denna undersökning utfördes intervjuerna inte helt enligt de riktlinjer som forsk-

ning angav. Det förkom bland annat vissa fall då fler än en (1) intervju per dag ut-

fördes. I Malmö gjordes sammanlagt tre intervjuer på samma dag och en anledning 

till detta var den stora mängden intervjuer på den relativt korta disponerade tiden 

för genomförandet. Det fanns dock fler anledningar till detta och ett hinder som 

fanns var avståndet mellan kontoren – speciellt mellan Stockholm och Malmö – 

och därför genomfördes samtliga intervjuer på kontoren utanför Stockholm på 

samma dag. Detta betydde att bearbetningen av en del intervjuer blev fördröjda 

som i sin tur ledde till bristfälliga förberedelser till intervjuer näst på tur.  

Om-/nybyggnation 

Konsult A, förklarade branschens utveckling med att i början när kraftförsörjning-

en byggdes ut under 70-/80-talet var det mer NB. När det ansågs att utbyggnaden 

var färdig slutades det att bygga och istället gick energibolagen över till förvaltning 

av existerande kablar och stationer. Det problem som uppstod var bland annat att 

all utrustning hade en teknisk livslängd och reservdelarna tog slut. Detta betydde 

att tillslut måste något göras vilket har lett till att mer och mer om-

/tillbyggnationer har gjorts. 

Ett område som såg ett ökat byggande av nya anläggningar var vindkraftstationer. 

När nya vindkraftverk byggdes behövdes även en transformatorstation byggas för 

att transformera spänningen till en lämplig nivå som sen skulle skickas ut i nätet. 

Konsult E, berättade att vindkraftverken oftast byggdes i grupper – så kallade 

vindkraftsparker - och att samtidigt behövde de en tillhörande station som kon-

struerades. Det förekom att enstaka verk byggdes och då fanns det möjlighet att 

koppla dem till en befintlig närliggande anläggning, men oftast konstruerades ändå 

en ny station för vindkraftverket. 

Verktyg 

Inom de verktyg som användes, främst CAD-verktyget, fanns det viktiga frågor. De 

frågorna var bland annat: implementering av databaskoppling i CAD, problem vid 

konvertering mellan olika program, och övergång till samma program på alla kon-

tor. 

Konsult B, som hade erfarenhet av att arbeta med databaskoppling berättade att 

fördelen var att man fick allt färdigt med verktyget. Att arbeta med databas skulle 

därför vara en självklarhet om det inte skulle finns en del hinder. Konsulten fort-
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satte att största nackdelen var att man aldrig kunde lita på systemet, detta eftersom 

det var viktigt att konstruktören ritade korrekt och hen förklarade att om man 

gjorde det så var runt 95 % i tabellerna rätt med programmet WECAD som hen an-

vänt. Det betydde att konsulten alltid ändå fick gå igenom tabellerna och felsöka. 

Frågan är därför hur mycket man kan få ut av verktyget tidsmässigt och om man 

tjänar på att inte behöva göra tabeller helt manuellt i Excel. Det är också en väldigt 

viktig fråga vinstmässigt eftersom det skulle kräva en investering på bland annat 

licenser och utbildningar, och för att det ska vara en värdefull investering måste 

naturligtvis vinsten överväga kostnaderna. Allt föregående är även beroende på 

vilka sorts projekt man har – NB eller OB – då användandet av databas inte har 

någon större fördel i OB-projekt eftersom resten av anläggningen inte är anpassad 

efter funktionerna i verktyget. Därför är det viktigt att sikta mot att arbeta mer med 

nybyggnationer i framtiden, och en idé investeringsmässigt från konsult E, var att 

börja satsa på dem yngre konsulterna som har med sig en del datavanor. 

På kontoren arbetade konsulterna åt olika kunder med varierande spänningsni-

våer, fabrikat, och program. Det kunde därför uppstå problem vid utbyte av filer 

och ritningar mellan konsulterna. Att använda samma program ansågs helt klart 

som en fördel bland samtliga konsulter eftersom man undvek att konvertera filer 

och behöll funktionerna som behövdes vid arbetande mot databas. Hittade kon-

struktören ingen fil för samma verktyg men istället för andra verktyg så tyckte kon-

sult D, att det var en fördel att kunna konvertera dessa filer och utnyttja de till viss 

del. Konverteringsmöjligheterna mellan olika CAD-program var en intressant dis-

kussionspunkt som uppstod där en del av konsulterna tyckte att det var krångligt 

och därför något som undveks. Den andra åsikten var tvärtom att det inte fanns 

några större problem att konvertera mellan olika program. Konsult A, menade att i 

senare versioner av programmen hade konverteringsfrågan blivit löst och att därför 

det filmässiga problemet kunde vara delvis eliminerat. Frågan som kan ställas är 

om det existerar en kunskapsbrist inom företaget i konvertering av filer, och att 

utbilda inom denna kompetens kan därför vara en effektiviseringsmöjlighet. 

Lagring och delning 

Följder som blivit med verksamhetssystemet ONE var att långt ifrån alla använde 

sig utav systemet. I sin tur ledde det till nästa problem att det rådde en brist av pro-

jekt i den databas som fanns på systemet. Enligt bland annat konsult B, fanns det 

behov att utöka delningen av arbeten. Förslag till förbättring har varit bland annat 

att implementera en elkraftserver som är mer anpassad för området med vikt på 

bra struktur och där hela verksamheten kan dela arbeten.  

Istället för att ladda upp hela projekt på servern är ett alternativ att istället göra en 

kort beskrivning av varje projekt som utförts tillsammans med kontaktuppgifter till 
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personer som varit inblandade i respektive projektet. Fördelen är att det blir en-

klare att hitta projekt eftersom det är mindre material att gå igenom på servern. 

Vid intresse av ett projekt kan konsulten kontakta den ansvarige som normalt hit-

tar informationen som söks snabbare. Nackdelen är den fakta att konsulter kom-

mer och går, men projekten består. Därför skulle det vara en risk om endast be-

skrivningar fanns på servern. 

Den egna lagringen är ett effektivt sätt att lagra sina arbeten för att ha något att 

utgå ifrån när ett arbete i framtiden ska utföras. Dock är detta med utgångspunkt 

att konsulterna har erfarenhet inom branschen och utfört ett antal projekt tidigare 

som hen kan gå tillbaka och kika på. Detta är ett stort problem för dem juniora 

konsulterna som inte har en så stor portfölj med sig in i projekten. Som beskrivits i 

kapitel 2 skulle en ökad standardisering - genom exempelvis bibliotek - vara till 

stor fördel för konsulterna med mindre erfarenhet. Eftersom hög standardiserings-

grad är mer lämplig för mindre erfarna konsulter så är en idé att satsa på en ökad 

standardisering samtidigt som verksamheten utökas genom att anställa fler juniora 

konsulter. 

Bibliotek 

Som teorier inom knowledge management visar skulle verksamheten kunna ut-

nyttja sina resurser mer genom införande av databaser. Det skulle ge lägre kostna-

der för arbete och kommunikation eftersom kunskapen inte behöver ändras så 

mycket i varje specifikt projekt. ”It’s like building with Lego blocks: consultants 

reuse existing bricks while applying their skills to construct something new”[8]. 

Införande av olika bibliotek var en idé som återkom bland konsulterna där dem 

olika biblioteksförslagen var bland annat för översiktsscheman, fabrikatsritningar, 

tekniska riktlinjer, symboler (CAD-verktyg) och elektriska normer.  Iden med 

biblioteken skulle vara att dem är lättillgängliga och ständigt uppdaterade. Med 

fördel är dem gemensamma för verksamhetens olika kontor för att tillåta en pålitlig 

och enklare delning mellan kontoren och konsulterna, och skulle därför kunna vara 

en separat del inuti elkraftservern. 

Översiktsschemat var ett bra hjälpmedel för att öka konsulternas förståelse om den 

konstruktion som skulle utföras på kontrollanläggningen. Konsult B, berättade att 

schemat skapades i alla projekt men att det inte alltid var i början som det gjordes. 

Vidare förklarade konsulten att kunderna ibland kunde tillhandahöll ett översikts-

schema, men eftersom det inte var alltid skulle standardisering och skapandet av 

ett eget bibliotek för översiktsscheman vara ett bra hjälpmedel för konsulterna. 

Elektriska normer var något som det hade blivit sämre med enligt konsult E. Kon-

sulten berättade att de fanns förut på pappersform i kontoren men att kontrollen 

över detta hade tappats lite. Konsultens åsikt var att genom ett normbibliotek 
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borde de sparas centralt, med abonnemang till olika föreskrifter från exempelvis 

elsäkerhetsverket, och vara tillgängliga för hela verksamheten. 

När konsulterna arbetade med sina konstruktioner följde de slutkundens tekniska 

riktlinjer. En bra idé är att samla ihop alla riktlinjer på ett gemensamt och lättill-

gängligt ställe. Samma gäller även för fabrikatsritningar för vanligt förekommande 

skydd och apparater, och symbolbibliotek för CAD-verktygen. 

Samhälleliga aspekter 

Eftersom NB dominerades med samband av vindkraftverk och -parker som bygg-

des så skulle en satsning på det området innebära en samhälls-, och miljömässig 

nytta. En satsning på att nischa in sig mot NB av stationer kopplade till vindkraft-

verk skulle också gå hand i hand med en satsning på att effektivisera verktygen och 

införa databaskoppling. 

Förutom att hjulet inte behöver uppfinnas igen genom att standardisera och åter-

använda gamla projekt och ritningar, så ger en spridning av kunskaper mer håll-

bara och bättre lösningar. För att utöka den samhällsmässiga nyttan skulle ett al-

ternativ vara att skapa en offentlig delning mellan alla olika företag som utför lik-

nande konstruktions arbete. Det skulle gynna kunskapsutvecklingen, och att bran-

schen effektiviseras ytterligare. 
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5 Slutsatser 

Uppfattningen av elmontage är att uttrycket har brister vilket betyder att det är 

upplagt för missförstånd mellan de olika konsulterna. En idé är därför att ändra 

ordet till något som beskriver mer det arbete som utförs för att åtminstone inom 

verksamheten få en bättre förståelse vad man pratar om. Lämpliga förslag är bland 

annat: Konstruktion av elmontage, Montageunderlag, eller Elkonstruktion. 

Som redovisats i kapitel 4 blev intervjuerna ibland forcerade och en rekommendat-

ion är därför att utföra ett mindre antal intervjuer för att fokusera mer på, eller al-

ternativt att expandera genomförandefasen för att tillåta mer tid åt intervjuer och 

bearbetning. 

För att effektivisera verksamheten finns det potential genom att investera i samma 

CAD-verktyg på samtliga kontor eftersom det skulle utöka möjligheten att dela ar-

beten och standardisera verksamheten. Förslagsvis investerar företaget i elMaster 

som också har möjligheten för implementering av databaskoppling. Ett krav för 

denna investering är att databaskopplingen i verktyget används jämfört med idag 

då programmet endast används som ritplank. Det som verksamheten måste utföra 

först är en undersökning för att ta reda på om det är ekonomiskt lönsamt att arbeta 

med databaskoppling eftersom det kräver bland annat högre licenser än vad som 

används idag. Dem hinder som finns med databaskoppling är att det inte är fullt 

effektivt eftersom man alltid måste felsöka, och det är även helt beroende på pro-

jekttypen som verksamheten arbetar med eftersom databaskoppling endast kan 

vara lönsam för NB. 

Baserat på intervjuernas resultat finns det goda förutsättningar att konvertera filer 

mellan olika CAD-program. Vidare betyder detta att delningsmöjligheter är goda 

mellan konsulter som använder olika program, och för att utnyttja denna del bättre 

är det viktigt att företaget utbildar sina konsulter inom filkonvertering. En rekom-

mendation är att ta fram en lathund som beskriver hur en konvertering kan göras i 

kombination med mindre utbildningar. 

En stark rekommendation är att skapa databaser för bland annat kretsscheman, 

tekniska riktlinjer, översiktsscheman, normer, och grundscheman till normalt före-

kommande apparater. Till skillnad från föregående rekommendationer är det en 

effektiviseringspotential som inte har samma ekonomiska hinder och därför en-

klare att införa. Dessa databaser bör vara tillgängliga för alla ÅFs kontor i Sverige 

för att lägga till filer och dela med varandra. Allt detta ska sparas på en gemensam 

elkraftserver. Servern skulle förslagsvis kunna vara liknande ONE men mer anpas-

sad för branschområdet. Viktig del är att konsulterna använder servern och lägger 

in sina scheman för att börja bygga upp en databas för framtiden. 
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Bilaga 2. Flödesschema för elkonstruktion 


