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Sammanfattning 
Svenska Kraftnäts (SvK) uppdrag är att förvalta och driva stamnätet för el i Sverige. 
Anläggningsbeståndet består av ca 16 500 km 400 kV och 220 kV ledningar, ca 170 st 
stationer samt ca 6 000 km telekommunikationsnät. De äldsta stamnätsanläggningarna 
byggdes under 1930-talet. 
 
Merparten av anläggningarna är byggda långt innan datorstöd användes vid dokumentationen, 
därför är det mestadels fysiska original i arkivet. Digitala original har levererats med nya 
anläggningar sedan mitten av 1990-talet. I dagsläget motsvarar de digitala originalen 
uppskattningsvis 10-20 % av totala antalet dokument. 
 
Underhåll av SvK:s anläggningar utförs på entreprenad. Även projektering, konstruktion och 
byggnation sköts via entreprenad. Detta innebär största delen av dokumentationen produceras 
och används utanför SvK. 
 
För att dokumentera stamnätets anläggningar används främst det fysiska arkivet samt två 
datorbaserade system, ett underhållssystem med anläggningsregister, förråd och 
dokumenthantering och ett karthanteringssystem. Dessutom förekommer ett antal fristående 
applikationer som innehåller smärre informationsmängder. Idag har 
underhållsentreprenörerna tillgång till viss dokumentation via underhållssystemet. Resten av 
dokumentationen måste beställas och levereras manuellt till entreprenörer och konsulter. 
 
Målet för denna studie är att undersöka och redovisa behov av åtkomst till SvK:s information 
om anläggningar och vilken information som det råder störst behov av att bereda åtkomst till. 
 
För studien har Jacobsens undersökningsprocess i åtta faser tillämpats. Den kvantitativa 
metoden med deduktiv ansats har använts. Arbetet har inte resulterat i några nya teorier 
eftersom syftet har varit att beskriva och i någon mån förklara rådande förhållanden. 
 
Undersökningens respondenter finns spridda över hela landet, därför har en postenkät som 
distribuerats via e-post valts. Respondenterna har begränsats till att omfatta personer som 
under längre tid arbetat som konsult eller entreprenör åt SvK eller personer som är anställda 
inom SvK:s anläggningsverksamhet. 
 
En stor del av den anläggningsinformation som används idag är redan digitaliserad och 
åtkomlig via dator. För grupperna textdokument och övrig information finns ca 80% av 
informationen i digital form. För grupperna tekniska data, underhållsinformation samt bilder 
och fotografier är ca 75% av informationen digital. För grupperna geografiska data och kartor 
finns 65% av informationen i digital form medan siffran för gruppen ritningar är 42%. 
 
De informationsgrupper där behovet till digital åtkomst är störst är; 

• Driftscheman (textdokument och ritningar) 
• Situationsplaner (textdokument och ritningar) 
• Instruktioner (textdokument och ritningar) 
• Beskrivningar (textdokument och ritningar) 
• Funktionsdokumentation (textdokument och ritningar) 
• Vägkarta (geografiska data och kartor) 
• Karta över norden och Sverige (geografiska data och kartor) 
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Summary 
The comission of Svenska Kraftnät (SvK) is to manage and run the Swedish national grid. 
The assets consists of about 16 500 km 400 kV and 220 kV lines, about 170 substatios and 
about 6 000 km telecommunication net. The oldest parts of the grid is constructed around 
1930. 
 
Most of the assets are constructed long before computers begun to be used to document the 
assets. Of that reason most of the documentation of the assets are still analogous. Digital 
documentation han been delivered since the mid 1990’s. Today the digital documentation is 
about 10-20 % of the total documentation. 
 
All the maintenance of the assets is done by contractors. Even planning, design and 
construction work is done by contractors. That means that most of the documentation of the 
assets are produced and used outside the SvK organisation. 
 
The documentation of the assets are stored in the archive and in two IT-systems, one asset 
management system with modules for assets, storages and documents and one geographic 
information system (GIS). In addition several small applications/registers exists to keep track 
of uncommon assets. Today the maintenance contractors can reach some documentation in 
the asset management system. All the rest of the documentation has to be ordered from the 
archive, and then copied and posted to the orderer. 
 
The target for this study is to examine and present the need of digital access for the SvK 
assets and for which information the need is paramount. 
 
The study has applied the Jacobsen investigation process in eight phases. The quantitative 
method with deductive approach has been used. The purpose of the study han been to describe 
and explain the prevailing situation. 
 
The respondents of the study are scattered across the country, therefore a postal poll 
distributed via e-mail has been used. Respondents have been limited to people that for a 
longer period has worked as consultants or contractors to SvK or persons employed by the 
SvK asset management division. 
 
A large part of the asset information used today are already digitized and accessible via 
computer. For the group text documents and other information are about 80% of the 
information in digital form. For the groups technical data, maintenance information and 
images and photos are about 75% in digital form. For the groups geographical data and maps, 
65% of the information is in digital form while the figure for the group drawings is 42%. 
 
The information groups where the need for digital access is highest is; 

• Operating schedules (text documents and drawings) 
• Substation Overview Plans (text documents and drawings) 
• Instructions (text documents and drawings) 
• Descriptions (text documents and drawings) 
• Documentation of functions (text documents and drawings) 
• Road map (geographical data and maps) 
• Map of the Nordic countries and Sweden (geographic data and maps) 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Huvuduppgifterna för Svenska Kraftnät (SvK) är att förvalta och driva stamnätet för el i 
Sverige inklusive utlandsförbindelserna samt att vara systemansvarig myndighet enligt 
ellagen, vilket innebär att ansvara för den löpande momentana elbalansen och det svenska 
elsystemets övergripande driftsäkerhet. Vidare är Svenska Kraftnät systemansvarig för 
naturgas enligt naturgaslagen och beredskapsmyndighet enligt elberedskapslagen. Svenska 
Kraftnät har även myndighetsuppgifter för dammsäkerhet och elcertifikat.1 
 
SvK:s uppdrag är att2: 

• Erbjuda säker, effektiv och miljöanpassad överföring av el på stamnätet. 
• Utöva systemansvaret för el och naturgas kostnadseffektivt. 
• Främja en öppen svensk, nordisk och europeisk marknad för el och naturgas. 
• Verka för en robust elförsörjning. 

 
Anläggningsbeståndet består av ca 16 000 km 400 kV och 220 kV luftledningar, ca 500 km 
400 kV sjökabel, ca 170 st hel- eller delägda stationer3 samt ca 6 000 km 
telekommunikationsnät, främst baserat på optisk fiber.4 
 
SvK är ett relativt nytt företag, men verksamheten har en lång historia, de första 
stamnätsanläggningarna byggdes under 1930-talet och används än idag. SvK bildades 1/1 
1992 då Statens vattenfallsverk delades upp i Vattenfall AB och Affärsverket svenska 
kraftnät. Uppdelningen var ett av stegen inför avregleringen av elmarknaden. Vid 
uppdelningen tillfördes Vattenfall AB alla produktionsanläggningar samt ledningsnät och 
stationer understigande 200 kV. SvK tillfördes alla ledningar och stationer över 200 kV, 
undantaget stationer där produktionsanläggningar fanns, samt alla utlandsförbindelser i statlig 
ägo. Vid mitten av 1990-talet köpte SvK samtliga privatägda kraftledningar överstigande 200 
kV förutom Stockholmsringen som idag är i Fortums ägo. I och med dessa transaktioner har 
SvK kontroll över hela stamnätet för överföring av elkraft samt över alla utlandsförbindelser 
över 200 kV förutom Baltic Cable och Stockholmsringen och kan agera som en fristående 
stamnätsoperatör och erbjuda alla kunder likvärdiga överföringsvillkor. 
 
Historiskt sett har Vattenfall byggt alla anläggningar i egen regi och även underhållit och 
dokumenterat anläggningarna. De privata anläggningarna har byggts och dokumenterats av ett 
fåtal stora svenska konsulter, entreprenörer och tillverkare. Underhållet av de privata 
anläggningarna har skett i egen regi. 
 
När stamnätsanläggningarna överfördes till SvK från Statens vattenfallsverk låg fortfarande 
dokumentationen kvar hos de gamla innehavarna (Vattenfall AB och dess entreprenad- och 
servicebolag), då SvK inte hade något arkiv eller personal för att hantera dokumentationen 
och ändringar i dokumentationen. Successivt byggdes eget arkiv upp med personal och övriga 
resurser för att effektivt kunna hantera anläggningsdokumentation och dokumentation togs 

                                                 
1 Svenska Kraftnät, Årsredovisning 2006, sid 12. 
2 Svenska Kraftnät, Årsredovisning 2006, sid 2. 
3 Svenska Kraftnät, Årsredovisning 2006, sid 68. 
4 Svenska Kraftnät, Årsredovisning 2006, sid 56. 
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över från Vattenfall AB. Därefter överfördes dokumentationen över de tidigare privatägda 
stamnätsanläggningarna till SvK. 
 
Merparten av anläggningarna är byggda långt innan datorstöd användes vid dokumentationen, 
därför är det mestadels fysiska original (papper, plast etc.) som finns i arkivet. Digitala 
original har levererats med nya anläggningar sedan mitten av 1990-talet. I dagsläget 
motsvarar de digitala originalen uppskattningsvis 10-20 % av totala antalet dokument, dock 
mycket ojämnt fördelat mellan de olika anläggningsslagen teleanläggningar, 
kontrollanläggningar, stationer och ledningar. 
 
Underhåll av SvK:s anläggningar har alltid utförts på entreprenad. Från början mestadels av 
personal från Vattenfall AB, men efterhand har underhållsentreprenaderna förändrats så att 
Vattenfall idag har ca 40% av entreprenaderna och resten fördelas mellan privata aktörer på 
den svenska kraftentreprenadmarknaden. Även projektering, konstruktion och byggnation 
sköts via entreprenad. Detta innebär största delen av dokumentationen produceras och 
används utanför SvK. 
 

1.2. Problemformulering 
För att dokumentera stamnätets anläggningar används främst det fysiska arkivet samt två 
datorbaserade system, ett underhållssystem med anläggningsregister, förråd och 
dokumenthantering och ett karthanteringssystem. Dessutom förekommer ett antal fristående 
applikationer som innehåller smärre informationsmängder som t.ex. stolptabell och 
transformatorregister. Idag har underhållsentreprenörerna tillgång till viss dokumentation via 
underhållssystemet. Resten av dokumentationen måste beställas och levereras manuellt till 
entreprenörerna/konsulterna. Detta är ett problem. Dels kräver det personal att hantera alla 
beställningar, dessutom tar det några dagar innan den efterfrågade dokumentationen är ute hos 
slutanvändaren. Ett annat problem är att dokumentation hos SvK inte uppdateras, 
uppdateringen sker istället på/i entreprenörens/konsultens kopia. 
 
För att effektivisera medarbetarnas, entreprenörernas och konsulternas arbete, öka 
datakvalitén och minska SvK:s kostnader vore det önskvärt att egen personal, entreprenörer 
och konsulter bereds tillgång till alla IT-system som används för att dokumentera stamnätets 
anläggningar. Även en satsning på att digitalisera information som ofta efterfrågas och göra 
denna information tillgänglig via något av de befintliga IT-systemen skulle kunna öka både 
informationens kvalitet och organisationernas effektivitet. 
 

1.3. Syfte 
Målet för denna studie är att undersöka och redovisa 

• Behovet av åtkomst till SvK:s information om anläggningar. 
• Vilken information som det råder störst behov av att bereda åtkomst till. 
• Vilka effektivitetseffekter som åtkomst till digital information om anläggningar kan 

leda till för SvK och dess entreprenörer och konsulter. 
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1.4. Avgränsning 
Studien behandlar endast datorbaserad åtkomst till information om anläggningar. 
Säkerhetsaspekter och andra tekniska krav som krävs för att realisera åtkomst kommer endast 
flyktigt att nämnas men inte studeras mer ingående. 
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2. Metod 
Några tidigare studier avseende behov av datorbaserad åtkomst till SvK:s information om 
anläggningar har inte förekommit. Nedan redovisas tillvägagångssättet för att uppnå syftet 
med detta arbete. 
 

2.1. Undersökningsprocessen 
Jacobsen (2002) har utarbetat en undersökningsprocess i åtta faser som tillämpats i detta 
arbete. De åtta faserna framgår av figur 1. 
 

 
 
Figur 1. Undersökningsprocessens åtta faser enligt Jacobsen, egen bearbetning. 
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2.2. Kvantitativ eller kvalitativ metodik 
Enligt Backman5 är undersökningsmetoder som baseras på mätningar och kvantifiering med 
hjälp av statistik och matematik att betrakta som kvantitativa medan metoder som resulterar i 
eller inbegriper verbala formuleringar, både skrivna och talade, betecknas kvalitativa. 
 
Bryman6 anser att kvantitativ forskning respektive kvalitativ forskning antar formen av två 
olika forskningsstrategier. Den kvantitativa forskningen betonar kvantifiering avseende 
insamling och analys av data medan den kvalitativa forskningen lägger vikt vid ord under 
insamling och analys av data. Enligt Bryman innehåller en kvantitativ studie 
intresseområdena mätning, kausalitet, generalisering och replikation7 medan en kvalitativ 
studie innehåller intresseområdena världen som undersökningspersonerna upplever den, 
beskrivning och kontext, process, flexibilitet, strukturlöshet samt begrepp och teori8. 
 
Enligt Jacobsen9 är ytterligheten för kvantitativ metod ett frågeformulär med enbart fasta 
svarsalternativ medan det för kvalitativ metod är ett öppet samtal som eventuellt knyts till ett 
tema. De två metoderna betraktar Jacobsen som ytterligheter på en skala men inte som två 
motsatser. Jacobsen10 anser att genom en kombination av de båda metoderna, t.ex. intervju 
med både fasta och öppna frågor, kan några av nackdelarna hos respektive metod begränsas. 
 
Jacobsen anser att genom användning av kvantitativ metod standardiseras informationen och 
blir lätt att databehandla. Metoden har en klar start- och slutpunkt och det blir därför enkelt att 
avgränsa undersökningen. Eftersom metoden kräver lite resurser kan många uppgiftslämnare 
ingå vilket ger möjlighet till generalisering av resultatet, vi får då en undersökning med hög 
extern giltighet.11 Nackdelen med kvantitativ metod är enligt Jacobsen att det bara går att 
mäta relativt enkla förhållanden vilket gör att det är svårt att gå på djupet. En annan nackdel 
är att undersökaren, genom konstruktionen av frågeformuläret, bestämmer vad som är 
relevant och riktigt. Detta gör att metoden kan ge problem med den interna giltigheten.12 
 
Om förhandskunskaperna om det undersökta ämnet är goda och problemställningen är klar 
anser Jacobsen att den kvantitativa metoden är mest lämplig. Metoden lämpar sig väl för att 
beskriva ett fenomens frekvens eller omfattning. Den ger upplysning om vad en majoritet 
eller minoritet anser om någonting.13 Den kvalitativa metoden sätter få begränsningar på svar 
en uppgiftslämnare kan ge. Den lägger vikt vid detaljer, nyanser och det unika hos varje 
uppgiftslämnare. Genom den öppenhet som tillämpas kan det hävdas att metoden ofta får hög 
intern giltighet, dvs. den riktiga förståelsen av ett fenomen fås fram. En annan fördel med 
kvalitativ metod är att den är flexibel. Det finns möjlighet att förändra problemställningen allt 
eftersom att mer kunskap om problemet kommer fram. Man kan tala om en interaktiv process 
som innebär att både problemställning och datainsamlingsmetod kan förändras under 
undersökningens genomförande. Detta gör att skiljelinjen mellan datainsamling och analys 
kan upplevas som oklar och vag vid användning av kvalitativ metod. Genom att analysera 
data allteftersom de kommer in kan den fortsatta datainsamlingen förändras.14 Det största 
                                                 
5 Backman, 1998, s 31. 
6 Bryman, 2006, s 34 f. 
7 Bryman, 2006, s 77. 
8 Bryman, 2006, s 249. 
9 Jacobsen, 2002, s 139 f. 
10 Jacobsen, 2002, s 139 f. 
11 Jacobsen, 2002, s 146 f. 
12 Jacobsen, 2002, s 147. 
13 Jacobsen, 2002, s 149. 
14 Jacobsen, 2002, s 142 f. 
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problemet med kvalitativ metod är att den är resurskrävande, då intervjuer tar lång tid. Detta 
innebär att endast ett fåtal respondenter kan intervjuas vilket kan ge problem med 
representativiteten hos de utvalda och därför ger problem med den externa giltigheten. 
Ytterligare problem är att informationen är svår att tolka genom sin nyansrikedom och för att 
data ofta är ostrukturerade. Även flexibiliteten kan vara ett problem. Genom att det ständigt 
dyker upp ny information kan det finnas en tendens till att arbetet aldrig blir färdigt.15 
 
Enligt Jacobsen kan en kvalitativ metod användas för att få fram hur människor tolkar och 
förstår en given situation. Den är också lämplig för att skapa klarhet i ett oklart ämne och att 
få fram en nyanserad beskrivning av det.16 
 
Bryman17 framför fyra kritiska synpunkter mot kvantitativa metoder. De är att kvantitativa 
forskare underlåter att skilja mellan å ena sidan människor och sociala institutioner och å 
andra sidan naturens värld. Att mätprocessen rymmer en artificiell och något falsk känsla av 
precision och riktighet. Att man förlitar sig på mätinstrument och mätprocedurer innebär att 
kopplingen mellan forskning och vardag försvåras samt att analysen mellan olika variabler 
leder till en statisk bild av det sociala som inte är beroende av hur människor lever sina liv. 
Brymans18 motsvarande kritik mot kvalitativa metoder är att kvalitativ forskning är alldeles 
för subjektiv. Att det är svårt att replikera en undersökning. Att det är problem med att 
generalisera resultatet och att undersökningen har bristande transparens. 
 
För detta arbete har den kvantitativa metoden använts. Med hänvisning till Jacobsen19, 
uppfyller undersökningen följande kriterier: 

• god kunskap om det fenomen som skall studeras 
• vill generalisera 

 

2.3. Induktiv eller deduktiv ansats 
Det finns olika tillvägagångssätt för att kunna förklara eller beskriva verkligheten. Två av 
dessa ansatser är induktiv respektive deduktiv ansats för insamling av data. 
 
Den deduktiva ansatsen innebär att man först tar reda på vilka teorier som kan gälla för den 
aktuella studien, det vill säga forskaren har vissa förväntningar om hur världen ser ut. Sedan 
försöker forskaren verifiera dessa teorier genom att studera empirin. Kritiken mot den 
deduktiva ansatsen är att forskaren endast letar efter information som denne finner är av 
betydelse för just denna fråga. Detta leder till begränsningar av informationstillgång och att 
viktig information kan förbises.20 
 
Den induktiva ansatsen innebär att man utifrån studier av empirin samlar in relevanta data för 
att sedan utforma teorier. Forskaren har i och med denna metod inga förväntningar av hur 
verkligheten ser ut. Detta ger således ingen begränsning vid insamlandet av information och 
det ger därmed en öppnare ansats. Kritik mot den induktiva strategin är att forskaren inte kan 
vara helt objektiv och fördomsfri vid insamlandet av information21. 

                                                 
15 Jacobsen, 2002, s 143 ff. 
16 Jacobsen, 2002, s 144. 
17 Bryman, 2006, s 94 f. 
18 Bryman, 2006, s 269 ff. 
19 Jacobsen, 2002, s 150. 
20 Jacobsen, 2002, s 34. 
21 Jacobsen, 2002, s 34 ff. 
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Induktiva och deduktiva ansatser skiljer sig alltså åt i fråga om hur öppna de är för ny 
information. Om individers syn på klart definierade förhållanden önskas är deduktiv metod 
lämplig medan induktiv metod lämpar sig bäst då osäkerhet råder om vad som är relevanta 
förhållanden.22 
 
Beroende på om kvalitativ eller kvantitativ metod skall användas för studien avspeglas detta i 
val av induktiv eller deduktiv ansats. Vid kvantitativ metod används i stor utsträckning 
deduktiv ansats medan den kvalitativa metoden är mer förenad med induktiv ansats. 23 
 
Enligt Jacobsen24 bör en analytisk ansats användas, oberoende om en induktiv eller deduktiv 
ansats används. Den analytiska ansatsen innebär att klarhet skapas i förväntningar och 
antaganden innan data samlas in. 
 
För denna studie har en deduktiv ansats använts. Detta beroende på att studien främst 
grundats på kvantitativ metod. Dock har arbetet inte resulterat i några nya teorier eftersom 
syftet har varit att beskriva och i någon mån förklara förhållanden. 
 

2.4. Datainsamling 

2.4.1. Intervju eller enkät 
För att få den information som behövs till undersökningen måste en metod för datainsamling 
väljas. Inom den kvantitativa ansatsen finns det tre metoder att använda sig av, 
besöksintervju, telefonintervju eller postenkät.25 
 
Alla tre metoder har både för- och nackdelar varför valet av metod bör baseras på vad som 
önskas uppnås med undersökningen. Innan metoden väljs anser Jacobsen (2002) att sju 
viktiga kriterier måste beaktas:26 

• Kostnader 
• Snabbhet 
• Svarsprocent 
• Vilka grupper undersöks 
• Intervjuareffekt 
• Frågeformulärets komplexitet 
• Upplevd anonymitet 

 
Respondenterna för denna undersökning finns spridda över hela landet varför besöksintervju 
är helt uteslutet. Antalet respondenter gör att telefonintervju inte är ett rimligt 
tillvägagångssätt ur ett tidsåtgångsperspektiv. Därför återstår endast postenkät. 
 
Val av postenkät som distribueras via e-post gör att undersökningen kan genomföras till en 
låg kostnad och med ringa intervjuareffekt. Risken är låg svarsprocent samt att 
respondenterna upplever frågeformuläret som komplext och svårtolkat och därför inte svarar 
på frågorna. 
                                                 
22 Jacobsen, 2002, s 45. 
23 Jacobsen, 2002, s 43. 
24 Jacobsen, 2002, s 45 f. 
25 Jacobsen, 2002, s 282. 
26 Jacobsen, 2002, s 311 ff. 
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2.4.2. Utformning av enkät 
För att utforma enkäten har följande faser genomförts:27 

1. Definition av undersökningens innehåll och variabler. 
2. Konstruktion av enkät. 
3. Test av enkät. 

 
Undersökningens innehåll har efter förslag från författaren avstämts tillsammans med 
beställaren. Variablerna har arbetats fram tillsammans med anställda inom SvK samt två 
entreprenörer. Enkäten har testats både av personal inom SvK och några utvalda 
entreprenörer. 
 
Konstruktion av enkäten har utförts av författaren. Som hjälp vid enkätkonstruktionen har 
Dahmström (Från datainsamling till rapport), SCB (Fråga rätt) och Eriksson & Widersheim-
Paul (Att utreda, forska och rapportera) använts. Enkäten har även diskuterats med 
handledaren. Kodning av enkäten har utförts för att underlätta registreringen. 
 
Enkäten medföljer som bilaga 1. 
 

2.4.3. Urval 
Enligt Jacobsen (2002) går urvalsprocessen igenom ett antal steg. I det första steget gör 
forskaren sig en överblick av de personer som önskas undersökas. I nästa steg delas 
populationen in i undergrupper genom att använda indelningsvariabler och i det sista steget 
väljs kriterier för urval av respondenter.28 
 
Jacobsen (2002) anger tre tumregler för hur stort ett urval bör vara. Om urvalet är mindre än 
100 enheter försvåras analysen av informationen samtidigt som felmarginalerna blir mycket 
stora. Att välja ut mer än 1200-1500 enheter är ingen större mening då felmarginalen vid detta 
antal blir låg. Ett urval på 400-600 enheter är i regel nog för att uppnå både god precision och 
för att kunna behandla informationen på ett vettigt sätt. 29 
 
I de fall det är möjligt och inte alltför kostsamt bör hela populationen undersökas enligt 
Jacobsen (2002). Om populationen understiger 500 enheter bör målet vara att sända ut 
frågeformulär till samtliga. I och med detta tillvägagångssätt bortfaller urvalsproblematiken 
helt.30 
 
Svarsprocenten önskas så hög som möjligt. Följande tumregel brukar användas. 
Svarsfrekvens på 50-60 % betraktas som tillfredsställande, 60-70 % som bra och över 70 % 
som mycket bra. Jacobsen (2002) anser att det inte är hur många som bortfaller utan vilka 
som gör det som är det stora problemet. Därför är det viktigt att ha kontroll över detta.31  
 
Det ideala för denna undersökning hade varit om alla som arbetar och har arbetat med SvK:s 
anläggningar i någon form hade kunnat tillfrågas. Denna undersökning har dock begränsats 
                                                 
27 SCB, Fråga rätt 
28 Jacobsen, 2002, s 197 ff. 
29 Jacobsen, 2002, s 349. 
30 Jacobsen, 2002, s 350. 
31 Jacobsen, 2002, s 362. 
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till att omfatta personer som under längre tid arbetat som konsult eller entreprenör åt SvK 
eller personer som är anställda inom SvK:s anläggningsverksamhet. 
 

2.4.4. Validitet och reliabilitet 
En undersökning måste uppfylla två krav, dels att den är giltig och dels att den är tillförlitlig. 
Giltighet och relevans (validitet) innebär att faktiskt mäta det som önskas mätas och kan delas 
upp i intern och extern giltighet. Den interna giltigheten handlar om att faktiskt mäta det som 
avses att mätas och den externa giltigheten handlar om hur resultat från en undersökning kan 
gälla i andra sammanhang. Tillförlitlighet och trovärdighet (reliabilitet) handlar om att 
undersökningen inte får vara behäftad med fel och att den inger förtroende.32 
 
Eftersom undersökningen går ut på att mäta människors attityder och värderingar till åtkomst 
av information kan validiteten bli lidande. Enkäten och dess frågor har utformats så att risken 
för låg validitet skall minimeras. Antalet frågor är få, enkäten har testats och svarsalternativen 
har genomarbetats. Svarsalternativen har i vissa fall exemplifierats för att underlätta 
förståelsen. Inga ”hoppfrågor” förekommer i enkäten. 
 

                                                 
32 Jacobsen, 2002, s 21 f. 
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3. Teori 
 

3.1. Kvalitet 
ISO 9000:2000 definierar kvalitet som ”den grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller 
krav, dvs behov eller förväntning som är angiven, i allmänhet underförstådd eller 
obligatorisk”.33 Kvalitet omfattar både varor och tjänster. Enligt Bergman och Klefsjö (2001) 
finns ett antal kvalitetsdimensioner på en tjänst, t.ex. pålitlighet, trovärdighet och 
tillgänglighet.34 Om kvaliteten förbättras påverkar detta organisationens framgång och 
lönsamhet på många sätt, fördelar som kan uppnås är bl.a. kortare ledtider och högre 
produktivitet.35  
 

 
 
Figur 2. Samband mellan högre kvalitet och förbättrad lönsamhet enligt Bergman och 
Klefsjö, egen bearbetning. (sid 53) 
 

3.2. Produktivitet och effektivitet 
För att kunna undersöka effektivitet måste begreppet först definieras. I det engelska språket 
finns två ord för effektivitet – ”effectiveness” och ”efficiency”. Kreitner (1989) gör följande 
definition av de båda begreppen: 
 

                                                 
33 Bergman, Klefsjö, 2001, s. 23. 
34 Bergman, Klefsjö, 2001, s. 32. 
35 Bergman, Klefsjö, 2001, s. 51. 
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”Effectiveness entails achiving a stated objective.……Efficiency enters the picture when 
resources required to achive an objective are weighted against what was actually 
accomplished. The more favorable the ratio of benefits to costs, the greater the efficiency.”36 
 
”Effectiveness” översätts vanligen med organisationens måluppnåelse medan begreppet 
”efficiency” står för produktivitet – förhållandet mellan ett resultat och kostnaderna för att nå 
resultatet (Abrahamsson, 1989). Pfeffer och Salanick (1978) anser att ”effectiveness” är något 
som handlar om hur nyttig en organisations produktion är för externa intressenter och att 
kriterierna för ”efficiency” bestäms av organisationen själv och att begreppet handlar om 
relationen mellan output- och inputfaktorer.37 
 
Ett företags resurser består av personella, reala och finansielle resurser. Dessa resurser finns 
inte i obegränsad mängs, varför det är av stor vikt att hushålla med dem på bästa möjliga sätt. 
Företaget strävar efter att åstadkomma största möjliga utflöde av varor och tjänster med ett 
givet inflöde, alternativt att prestera ett givet utflöde med så litet inflöde som möjligt. 
Hushållning med resurser på detta sätt kallas produktivitet och är kvoten mellan utflöde och 
inflöde. Produktivitetsdelegationen (1991) har en kvalitativ beskrivning av produktivitet: 
”Vad produktivitet handlar om är mänsklig skaparkraft, organisationsförmåga och 
arbetsinsats; hur vi utnyttjar givna resurser och skapar nya med hjälp av kunskaper, 
investeringar och kreativitet”.38 
 
Effektivitet definieras som graden av måluppfyllelse och kan ses som den nytta den utförda 
prestationen åstadkommer. Medan effektivitet handlar om att göra rätt saker handlar 
produktivitet om att göra saker rätt.39 Förhållandet mellan effektivitet och produktivitet 
framgår av figur 3. 
 

 
 
Figur 3. Förhållandet mellan effektivitet och produktivitet, Lumsden (sid 618) 
(Produktivitsdelegationen 1991) 
 
Effektivitet kan delas upp i yttre och inre effektivitet. Yttre effektivitet kan beskrivas som den 
anpassning som företaget visar upp gentemot omvärlden. Inre effektivitet handlar om hur 
företagets inre processer fungerar. Förbättringar av materialhantering och administration 
påverkar den inre effektiviteten medan en väl utformad leveransservice påverkar den yttre 
                                                 
36 Kreitner, 1989, s 11. 
37 Abrahamsson, Andersen, 2005, s 196. 
38 Lumsden, 1998, s. 616 f. 
39 Lumsden, 1998, s. 617 f. 
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effektiviteten. Det är viktigt att den yttre och inre effektiviteten balanseras mot varandra, 
endast på så sätt kan total effektivitet uppnås. 40 
 
Bruzelius och Skärvad (2004) gör följande beskrivning av yttre och inre effektivitet. Yttre 
effektivitet beskrivs som att organisationen skall tillhandahålla produkter/tjänster som skapar 
värde för kunder och andra intressenter. Inre effektivitet handlar om att utnyttja 
organisationens och andras resurser på bästa sätt för att kunna tillhandahålla organisationens 
produkter/tjänster. Tillsammans utgör den inre och yttre effektiviteten organisationens totala 
effektivitet.41 
 

 
 
Figur 4. Effektivitetsbegreppet, egen bearbetning (Källa: Bruzelius Lars H., Skärvad Per-
Hugo, 2004, Integrerad organisationslära, Studentlitteratur). 
 

3.3. Informationssystem 
Enligt Andersen (1994) måste man känna till de båda begreppen system och information för 
att förstå vad ett informationssystem är. Ett system är ett mönster, en ordning eller ett 
sammanhang, i motsats till något som är oorganiserat.42 Andersens definition av system är:43 
 

”Ett system är en samling delar som på ett eller annat sätt är förbundna med 
varandra.” 

 
Information är upplysningar av faktiska eller tänkta förhållanden. I användningen av ordet 
information finns ingen garanti för att de upplysningar som ges är korrekta, information kan 
vara ofullständig eller till och med felaktig. Ett informationssystem är således ett system för 
behandling av information. Man bör, enligt Andersen, skilja på fem olika typer av 
informationsbehandling:44 

• Insamling 
• Bearbetning 
• Lagring 
• Överföring 

                                                 
40 Lumsden, 1998, s. 618. 
41 Bruzelius, Skärvad, 2004, s 100 ff. 
42 Andersen, 1994, 14. 
43 Andersen, 1994, s 120. 
44 Andersen, 1994, s 14 f. 
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• Presentation 
 
Andersens definition av informationssystem är:45 
 

”Ett informationssystem är ett system för insamling, bearbetning, lagring, 
överföring och presentation av information.” 

 
Man bör alltså inte utesluta mänsklig medverkan i ett informationssystem och enbart inrikta 
sig på de maskinella delarna.46 
 

 
 
Figur 5. Informationssystemet är en del av verksamheten. (Källa: Systemutveckling – 
principer, metoder och tekniker, 1994, Erling S Andersen, Studentlitteratur). 
 
För att helt förstå vad ett informationssystem är, måste det ses i ett större sammanhang. Detta 
sammanhang är den verksamhet av vilket informationssystemet är en del. Berättigandet och 
betydelsen av ett informationssystem kan bara förstås i förhållande till en verksamhet, dess 
mål och uppgifter. Informationssystemet både tjänar verksamheten och är en del av den och 
samlar in information både från verksamheten och dess omgivning och distribuerar 
information till verksamheten och dess omvärld, se figur 5.47 
 

                                                 
45 Andersen, 1994, s 15. 
46 Andersen, 1994, s 15. 
47 Andersen, 1994, s 24 f. 
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Figur 6. Principiellt olika delar av informationssystemet. (Källa: Systemutveckling – 
principer, metoder och tekniker, 1994, Erling S Andersen, Studentlitteratur). 
 
Ofta är det de maskinella delarna som ägnas störst uppmärksamhet, men 
informationssystemet omfattar både adb-systemet och de arbetsuppgifter som utförs av 
människor. Enligt Andersen är det viktigt att alltid ha i tanke att adb-systemet bara är en del 
av informationssystemet, vilket visas i figur 6.48 
 

3.4. Människa-maskin-system 
För att kunna skapa ett effektivt organiserat system eller förbättra funktionen hos det 
befintliga systemet kan fyra grundmoment användas enligt Emery (1972). Momenten består 
av innehåll, struktur, kommunikationer och beslutsfattande.49  
 

3.4.1. Innehåll 
En organisation består av människor och maskiner och detta förhållande dem emellan kan 
förändras. En viktig sak är att definiera arbetets egenskaper och titta på vilka egenskaper som 
krävs hos individen för att kunna utföra arbetet och välja ut den med bäst egenskaper. 
Arbetets art kan förändras med hjälp av utbildning och träning av människan så att 
arbetsuppgifterna utförs bättre. Detta kan göras genom tids- och rörelsestudier eller genom att 
förändra den utrustning som används vid arbetet. En andra del av människa-maskin-systemet 
består av utrustningen som enskilt kan ses som ett system.50 
 

                                                 
48 Andersen, 1994, s 15 ff. 
49 Emery, 1972, s 172.  
50 Emery, 1972, s 173.  
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3.4.2. Struktur 
Det andra momentet för att nå effektivitet är den organisatoriska strukturen d.v.s. hur det 
fysiska och intellektuella arbetet uppdelas. I brist på teorier präglas arbetet med 
omorganisation mer av konst och sunt förnuft än av vetenskap.51 
 

3.4.3. Kommunikation 
En organisations effektivitet beror också på att den får ”rätt information på rätt ställe i rätt 
tid”. Det finns ingen organiserad teori för detta men en doktrin har utvecklats av system och 
metodanalytiker, som utvecklat tekniker för kvalitativ analys av information och 
informationsflöde. Vid det amerikanska forskningsinstitutet Case har en beteendeteori för 
kommunikation byggts upp. Första delen behandlar innehållet i ett meddelande; information, 
instruktion och motivation. Informationen definieras och mäts på basis av effekten på 
mottagarens valmöjligheter, instruktionen på mottagarens handlande och motivationen på de 
värderingar mottagaren lägger på de möjliga utfallen av sina val. Ett meddelande kan alltså 
uppvisa alla tre typer av innehåll. Andra delen behandlar mått på mängden och värdet av 
informationen, instruktionerna eller motivationen i meddelandet. Den skiljer på information 
och felaktig information samt effektiv och ineffektiv instruktion och motivation.52 
 

3.4.4. Beslutsfattande 
En organisation med kompetent personal, med modern utrustning, effektiv struktur och ett 
effektivt kommunikationssystem kan dock vara ineffektiv om organisationen inte utnyttjar 
sina resurser effektivt – organisationens operationer styrs inte effektivt. Styrning innebär här 
att sätta upp mål och leda organisationen mot dem och detta erhålls genom effektivt 
beslutsfattande hos den eller de som leder operationen.53 
 

3.5. Teknik 
Enligt Shapiro & Varian (1999) är det den teknologiska infrastrukturen som gör information 
lättare åtkomlig och på så sätt mer värdefull. Genom användning av webb och internet kan 
uppdaterad information distribueras ögonblickligen och dynamiskt till alla som har behov av 
informationen. Nyheten är inte mängden information utan möjligheten att när som helst och 
var som helst kunna använda informationen.54 
 
Ett sätt att åstadkomma säker access till ett internt nätverk från användare som ansluter via 
Internet är Virtual Private Networks (VPN) och användning av Point-to-Point Tunneling 
Protocol (PPTP). PPTP innesluter information genom kryptering, så att den inte kan avlyssnas 
medan VPN fungerar som en dedikerad säker anslutning.55 
 

                                                 
51 Emery, 1972, s 175.  
52 Emery, 1972, s 176.  
53 Emery, 1972, s 178.  
54 Shapiro, Varian, 1999, s. 8 f. 
55 Laudon, Traver, 2004, s. 281 f. 
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3.6. Extranet och privata industriella nätverk 
Ett extranet kan ses som ett utökat intranet. Syftet med ett extranet är att erbjuda säker 
kommunikation mellan ett företag och dess affärspartner och på så sätt främja samarbete och 
informationsutbyte. Enligt Szuprowicz (1998) ger ett extranet bl.a. följande fördelar:56 

• Just-in-time leverans av information 
• Standardiserat leveranssystem 
• Enkelt underhåll 
• Lätt att implementera 
• Minskade kostnader för kopiering, papper och porto 
• Minskade administrativa kostnader 
• Stärkta affärsrelationer 

 
Att erbjuda sina affärspartner tillgång till ett extranet och en e-service lösning, även kallad 
PRM (partner relationship management), är basen för att åstadkomma högre kvalitet och 
produktivitet. Genom att realisera detta som en 24/7 lösning erhålls ytterligare fördelar.57 
 
Laudon och Traver (2004) använder benämningen privat industriellt nätverk (PIN) istället för 
extranet.58 PIN är webbaserade nätverk som används för koordinering av affärsprocesser som 
sträcker sig över flera organisationer. Förutom supply chain management kan även 
produktutveckling, sourcing, behovsprognosticering, asset management, försäljning och 
marknadsföring förekomma i ett PIN.59 
 
Det privata industriella nätverket kan delas in i Single-firm nätverk och Industry-wide nätverk. 
Single-firm nätverk är den vanligaste formen av privata nätverk och ägs av en upphandlande 
organisation. Deltagande i nätverket sker genom att ägaren till nätverket bjuder in betrodda 
leverantörer som man önskar en långvarig affärsrelation med. Nätverket uppstår ofta ur 
företagets ERP-system (Enterprise Resource Planning System), genom att nyckelleverantörer 
tillåts att använda systemet och på så sätt görs delaktiga i företagets beslutsfattande. Industry-
wide nätverk uppstår ofta ur industriella sammanslutningar. Nätverket ägs oftast av ett 
konsortium av stora företag inom en viss industrisektor. Syftet med nätverket är bl.a. att 
erbjuda en standardiserad kommersiell kommunikation över internet, en öppen teknisk 
plattform för lösning av branschgemensamma problem eller för att förenkla ett nära samarbete 
inom branschen.60 
 
Det finns många problem som måste överbryggas vid införande och användning av PIN. De 
deltagande företagen är tvungna att dela känslig information med sina affärspartners. Ett 
problem med digital information är att kontrollera vilka som får tillgång till vilken 
information. Eftersom de flesta verktyg som finns på marknaden endast kan hantera 
affärsprocesser inom en organisation kräver integrering av existerande IT-system med ett PIN 
hos deltagarna i nätverket stora investeringar. Att delta i ett PIM innebär att även de anställda 
i de deltagande organisationerna måste ändra sitt agerande, lojaliteten måste breddas från den 
egna organisationen till alla deltagarna i nätverket.61 
 

                                                 
56 Turban et. al., 2002, s. 291 ff. 
57 Turban et. al., 2002, s. 339 f. 
58 Laudon, Traver, 2004, s. 86 f. 
59 Laudon, Traver, 2004, s. 756 ff. 
60 Laudon, Traver, 2004, s. 86 f. 
61 Laudon, Traver, 2004, s. 761 f. 
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4. Resultat 
Detta avsnitt innehåller information som hämtats från enkäten, dokument och intranät på SvK. 
Den empiriska studien skall försöka att ge underlag till att svara på uppsatsens 
frågeställningar. 

4.1. Företagsbeskrivning Svenska Kraftnät 
SvK är verksamt inom energiområdet och har cirka 300 personer anställda. Huvudkontoret 
ligger i Stockholm och lokalkontor finns på fyra olika orter i landet.62 Omsättning uppgick 
under 2006 till 6 838 Mkr. Rörelsekostnaderna uppgick till 6 150 Mkr.63 Organisationen är 
uppdelad på sex avdelningar samt stab64, se figur 7. 
 

 
 
Figur 7. Svenska Kraftnäts organisation. 
 
Förvaltningen av anläggningarna sker dels inom avdelning Nätteknik, vilka ansvarar för 
lednings- och stationsanläggningar, och dels inom avdelning IT, vilka ansvarar för 
telekommunikationsanläggningar. SvK har anläggningstillgångar med ett 
nyanskaffningsvärde av cirka 30 miljarder kronor. Effektivitet inom investerings- och 
underhållsverksamheten samt effektiva hjälpmedel är ytterst väsentligt eftersom det ökar 
anläggningarnas tillgänglighet och förlänger livslängden65. 
 

4.2. Investeringar och underhåll 
För det löpande underhållet av stamnätets stationer och ledningar anlitas entreprenörer. 
Kostnaderna för underhållet uppgår till ca 170 Mkr per år. Åtgärder som utförs med fast 
tidsintervall benämns basunderhåll. Andra, oftast tillståndsstyrda åtgärder, kallas särskilda 
åtgärder och upphandlas från fall till fall.66 För perioden perioden 2005-2010 har avtal om 
basunderhåll av stationer och ledningar tecknats med 7 företag.67 
 
Investeringarna under 2006 uppgick till 426 Mkr fördelat på nätinvesteringar 367 Mkr och 
optoinvesteringar 59 Mkr. Enligt SvK:s styrelseordförande kommer investeringarna under 

                                                 
62 Svenska Kraftnät, Årsredovisning 2006, s 4. 
63 Svenska Kraftnät, Årsredovisning 2006, s 4 ff. 
64 Svenska Kraftnät, Intranät, 2007-05-02. 
65 Svenska Kraftnät, Intranät, 2007-05-02 
66 http://www.svk.se/web/Page.aspx?id=5275, 2007-07-17. 
67 http://www.svk.se/web/Page.aspx?id=5366, 2007-07-17. 
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flera år framöver ligga över en miljard kronor årligen.68 Alla investeringar utförs på 
entreprenad, från konstruktion via byggnation till drifttagning. 
 

4.3. Hantering av anläggningsinformation 
På SvK finns ett antal system, både manuella och IT-baserade, som innehåller olika 
informationsmängder om anläggningsbeståndet. 
 

4.3.1. Allmänt om anläggningsdokumentation 
I entreprenörens åtagande ingår att upprätthålla anläggningsdokumentationens kvalitet genom 
uppdateringar efter varje genomförd förändring på anläggningsdelar som förvaltas av SvK. 
Entreprenören skall också ha tillgång till kopior av den dokumentation som berör 
entreprenaden. Dokumentationen tillhandahålls av SvK före avtalsperiodens början. 
Ändringarna skall införas på ritningskopior som utan dröjsmål sänds till SvK för införande på 
original. SvK sänder ut ändrade ritningskopior till entreprenören för utbyte och insortering i 
anläggningsdokumentationspärmarna och entreprenörens kopieomgång.69 
 
Nya eller förändrade installationer som utförs genom entreprenörens försorg skall 
dokumenteras. Framtagning av nya ritningar och revidering av befintliga skall utföras i 
enlighet med SvK:s instruktion ”Upphandlings- och ritningsdokumentation vid Svenska 
Kraftnät”. Vid anskaffning och installation av ny utrustning skall entreprenören se till att 
dokumentation i form av manualer och tekniska beskrivningar erhålls. All dokumentation som 
erhållits eller som producerats under entreprenadtiden skall vid avtalsperiodens slut 
återlämnas till SvK eller på begäran överlämnas till annan entreprenör. Entreprenörens 
utryckningspersonal skall ha tillgång till kartmaterial om anslutande kraftledningars 
geografiska läge inom ett område upp till halva ledningslängden till angränsande station. SvK 
svarar på begäran för framtagande av underlaget.70 
 
Planerade och utförda underhållsåtgärder skall fortlöpande redovisas i SvK:s 
underhållssystem. Fel och brister skall anmälas som felanmälan i underhållssystemet. Utförda 
kontroller och mätningar skall protokollföras. Protokoll skall tillställas SvK genom att koppla 
protokoll till arbetsorder i underhållsystemet. Vid vidtagna åtgärder skall noteringar göras om 
komponenternas tillstånd och om vilka delar som bytts ut och anledningen till detta. 
Underlagen skall finnas tillgängliga så länge utrustningen finns i drift och skall tillsammans 
med haveri- och reparationsrapporter etc. överlämnas till SvK vid upphörande av 
entreprenaden. Dessa handlingar skall förvaras i SvK:s stationsbundna dokumentationspärmar 
med placering i respektive station.71 
 
Entreprenören skall svara för förvaring av en eller två omgångar dokumentation. Den ena 
omgången skall förvaras i respektive station och den andra eller delar av, där så är fallet, i 
entreprenörens kontorsarkiv. 72 
 
I en entreprenad ska ingå dokumentation för granskning samt en fullständig 
slutdokumentation. I respektive teknisk riktlinje framgår vilken dokumentation som ska 
                                                 
68 Svenska Kraftnät, Årsredovisning 2006, s 10. 
69 Svenska Kraftnät, TR 12-009:3. 
70 Svenska Kraftnät, TR 12-009:3. 
71 Svenska Kraftnät, TR 12-009:3. 
72 Svenska Kraftnät, TR 12-009:3. 
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överlämnas för respektive utrustning. Totalentreprenören ska sammanställa dokumentationen. 
Förutom anläggningsdata skall således totalentrepenören överlämna utrustningsdatalista för 
samtliga utrustningar i enlighet med de tekniska riktlinjerna.73 
 
Dokumentationen kan omfatta bl.a.:74, 75 

• Ritningsförteckning 
• Stationsschema 
• Situationsplan 
• Fasföljdsschema 
• Ritningar över markanläggning (fundament, stängsel, kabelkanaler, oljegropar) 
• Ritningar över byggnader (hus, kraft, belysning, värme, kyla, ventilation, VA) 
• Ställverksritningar (marklinenät, stål, mm) 
• Elmontageritningar 
• Kabelförläggningsritningar 
• Kretsschema kontrollanläggning 
• Kabel- och parttabeller kontrollanläggning 
• Lokalkraftritningar 
• Transformator- och reaktorpärmar 
• Skötselanvisningar 
• Protokoll från utförda prov 
• Projektbeskrivning 
• Orienteringskartor 
• Tekniska huvuddata 
• Teknisk beskrivning över elektrisk anläggning 
• Bygg PM 
• Stolptabeller 
• Profilblad med plankartor 
• Korsningsskisser 
• Typritningar 
• Sammanställningsritningar och detaljritningar 

o Fundament 
o Stolpar 
o Isolatorkedjor 
o Tillbehör 

• Montageritningar för stolpar, fundament etc. 
• Regleringstabeller 
• Projektspecifika redskapsritningar 
• Materielsammanställning/materielförteckning 
• Leverantörsförteckning 
• Resistansmätningsprotokoll för linskarvar 
• Redogörelse över anläggningens jordning 
• Jordningsschema med uppmätta jordmotstånd 
• Kartor över lågspänningsnät 
• Protokoll över uppmätta beröringsspänningar 

                                                 
73 Svenska Kraftnät, TR 1-01 rev B 
74 Svenska Kraftnät, TR 12-009:3. 
75 Svenska Kraftnät, TR 5:114 
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• Kvalitetsdokument 
• Koncessionshandlingar 
• Drifttillstånd från Elsäkerhetsverket 
• Driftbevis 
• Drifts- och slutbesiktningsprotokoll 
• Avtal om ersättning för tillfälliga skador 

 

4.3.2. Datorsystem för anläggningsdata och underhåll 
Banken är ett IT-system för hantering av anläggningsdata och underhåll av anläggningar. 
Systemet är både internt och externt tillgängligt och används främst av SvK:s 
underhållsentreprenörer och underhållsingenjörer.76 Följande informationsmängder finns i 
systemet Banken:77 

• Anläggningsinformation. 
• Underhållsplaner. 
• Arbetsorder. 
• Förrådsartiklar inklusive beredskapsförråd. 
• Cadritningar. 
• Förteckning över alla ritningar för ledningar och för stationer där SvK är huvudman. 
• Förbindelseregister. 

 
Anläggningsinformationen är uppdelad i följande informationsmängder:78 

• Ledningar/skog. 
• Primäranläggningar i stationer. 
• Kontrollanläggningar i stationer. 
• Teleanläggningar. 
• Vissa delar av gemensamma anläggningar i stationer där SvK är huvudman. 

 
Entreprenören sänder dokumentation om förändringar direkt till SvK som sedan ansvarar för 
att samtliga förändringar införs i anläggningsregistret och i registret för förebyggande 
underhåll. Entreprenören ansvarar för att berörd information i registret arbetsorder 
uppdateras.79 
 
För närvarande pågår två projekt som ytterligare fyller Banken med information:80 

• Digitalt förrådssystem – Information om SvK:s förråd läggs in och ska framöver 
administreras i Banken. 

• Sparkontot - Projektet avser bygga upp ett anläggningsregister och även skapa 
processer och rutiner för uppdatering av anläggningsdata vid ombyggnads- och 
nybyggnadsprojekt. 

 
Det finns även planer på att mätarregister, stolpar/stolptabeller, utökad dokumentation 
(manualer, driftinstruktioner, skötselanvisningar), avtal, bygg-PM, profiler etc. skall föras in i 
Banken-systemet.81 
                                                 
76 Svenska Kraftnät, Intranät, 2007-07-19. 
77 Svenska Kraftnät, Intranät, 2007-07-20. 
78 Svenska Kraftnät, TR 12-005:3. 
79 Svenska Kraftnät, TR 12-005:3. 
80 Svenska Kraftnät, Intranät, 2007-07-19. 
81 Svenska Kraftnät, Banken ppt presentation, 2007-07-20. 
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4.3.3. Datorsystem för karthantering 
Gisela är ett IT-system som hanterar kartor och flygbilder över Sverige i raster- och 
vektorformat, ett fastighetsregister med ägaruppgifter för ca 60.000 fastigheter, 
byggnadskoordinater, höjddatabank samt det svenska kraftnätet 40-400 kV med stationer och 
ledningar samt angränsande länders kraftnät 200-1000 kV. Systemet består av ett antal 
komponenter av vilka två, Gisela klient och Gisela intranät, är tillgängliga för alla på SvK. 
Intranätklienten är utvecklad tillsammans med två av SvK:s entreprenörer och avsedd att 
kunna nyttjas av SvK:s underhållsentreprenörer. 82 
 
Syftet med systemet är att:83, 84 

• Effektivt kunna presentera verksamhetsinformation i kartan. 
• Effektivt kunna söka och visa verksamhetsinformation på ett överskådligt sätt. 
• Effektivt kunna lagra och redigera verksamhetsinformation, t ex ledningar, stolpar och 

stationer. 
• Presentera blixtnedslag i realtid & historik på en karta som visar kraftledningsnätet. 
• Underlätta framtagning och ajourhållning av markägarregister. 
• Kunna dirigera personal vid haverier. 
• Förenkla hantering av koncessioner och ledningsrätter. 
• Tillhandahålla möjlighet till olika typer av analyser, t ex spårning, dynamisk 

segmentering och olika typer av analyser. 
• Ge stöd vid projektering av nya ledningssträckningar och stationslägen. 
• Erbjuda en koppling mellan schematik och geografi. 

 
Det finns planer på att införa geografisk information om telenätet, slackar, skruvningspunkter, 
flygvarningsklot, skogsgator samt ledningslogik med dynamisk segmentering. Databasen 
kommer även att utökas med för verksamheten relevant information från Sjöfartsverket, 
Vägverket, länsstyrelser, kommuner och Skogsvårdsstyrelsen. 85 
 

4.3.4. Övriga datorsystem och informationsmängder 
För att hantera information om stolpar finns ett accessregister med ca 52 000 stolpar med 
tillhörande attribut i form av fundament, isolatorer linor mm. Samtliga transformatorer med 
attributdata hanteras i separat accessregister. Reläskyddens inställningar och placeringar 
hanteras i ett interbase register.86 
 
För hantering av företagets fotografier används IT-systemet Bildbanken. För närvarande finns 
54 000 fotografier med tillhörande metadata lagrade i systemet.87 
 
I SvK:s handlings- och ritningsarkiv förvaras mer än 80 000 fysiska ritningsoriginal och mer 
än 500 löpmeter anläggningsdokumentation i pärmar.88 
 
                                                 
82 Svenska Kraftnät, Intranät, 2007-07-19. 
83 Svenska Kraftnät, Intranät, 2007-07-23. 
84 Svenska Kraftnät, Kravspecifikation Gisela 2007, 2006-12-08. 
85 Svenska Kraftnät, Kravspecifikation Gisela 2007, 2006-12-08. 
86 Svenska Kraftnät, Slutrapport förstudie anläggningsregister, 2005-05-31. 
87 Svenska Kraftnät, Intranät, 2007-07-23. 
88 Svenska Kraftnät, Intranät, 2007-07-23. 
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4.4. Problem med dagens hantering av anläggningsinformation 
En studie genomfördes under våren 2005 för att identifiera problem inom hanteringen av 
anläggningsinformation. Följande punkter togs upp som de allvarligaste bristerna:89 

• Brist på tid och resurser för hanteringen av registerna. 
• Ambitiösa regler finns men följs inte. 
• Inga tydliga ansvar finns för att kontrollera att reglerna följs. 
• Mycket uppdelad och individuell handläggning, som bygger på engagemang snarare 

än tydligt fördelade arbetsuppgifter. 
• Det görs satsningar, men det är svårare med vidmakthållandet av informationen. 
• Anläggningsinformationen är splittrad över flera register, vardera med ett starkt 

personberoende och dessutom används olika databastekniker. 
 
Orsakerna till dessa brister ansågs bl.a. vara att:90 

• Verksamhetsprocesserna är inte tillräckligt tydligt definierade för att användas som 
stöd vid kravställning och utförande.  

• En del affärsmässiga frågor borde klaras ut. SvK:s samordnande roll kan vara svår att 
hantera och ansvaret för olika nationella register bör förtydligas avseende SvK:s och 
övriga intressenters ansvar för informationen.  

• Ansvaret för vidmakthållandet av informationen är oklart och det finns alltför många 
”ingångar” till handläggarna, vilket resulterar i individuella arbetssätt. 

• Status på arbetsområdet ”Dokumentation”. De flesta inser vikten av det, men ändå är 
det få som vill ställa upp och driva förbättringar inom området.  

• Samarbetet och kommunikationen mellan tekniska experter och projektledare 
gentemot de handläggare som idag hanterar anläggningsinformation är bristfällig. 

 

4.5. Enkätundersökningen 
Under januari 2005 har ett brev innehållande missivbrev samt enkät har sänts ut till 
entreprenörer, konsulter och anställda inom SvK som arbetar med anläggningar och 
anläggningsinformation. Brevet har distribuerats elektroniskt via e-post till de utvalda 
entreprenörerna och konsulterna, förutom till ett fåtal som fick missivbrev och enkät via 
vanlig post, då e-postadress saknades till dessa. Till SvK:s personal har missivbrev och enkät 
distribuerats elektroniskt via e-post. 
 
Enkäten har skickas ut till 221 personer inom SvK och till 216 entreprenörer och konsulter 
som arbetar med SvK:s anläggningar, totalt har 437 enkäter skickats ut. Svarsfrekvensen har 
uppgått till 63 % för gruppen entreprenörer och konsulter och till 46 % för gruppen anställda 
inom SvK. Totalt ger detta en svarsfrekvens på 55%. I detta kapitel redovisas endast det totala 
resultatet. För information om hur undergrupperna entreprenörer och konsulter respektive 
anställda inom SvK svarat hänvisas till bilaga 2. 
 
Samtliga utsända enkäter har varit numrerade så att uppföljning av svaren har kunnat utföras. 
Två märkningar med unika nummerserier har tillämpats, SvK-XXX för enkäter utsända till 
SvK:s anställda och K/E-XXXX för enkäter utsända till konsulter och entreprenörer. 
 

                                                 
89 Svenska Kraftnät, Slutrapport förstudie anläggningsregister, 2005-05-31. 
90 Svenska Kraftnät, Slutrapport förstudie anläggningsregister, 2005-05-31. 
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En första påminnelse skickades ut två veckor efter att enkäten först distribuerats. Ytterligare 
två veckor senare skickades en andra påminnelse ut. 
 
Svar har inkommit som e-post, brev och telefax.  
 
På de flesta frågorna var det möjligt för respondenterna att lämna kommentarer. Samtliga 
kommentarer återfinns i bilaga 3. 
 

4.5.1. Mottagare 
Mottagarna har identifierats via olika register som finns tillgängliga hos SvK. Syftet har varit 
att komma i kontakt med personer som på något sätt arbetar med SvK:s anläggningsbestånd. 
Enkäten skickades ut till 437 personer, fördelade på organisationer enligt tabell 1. 
 
Tabell 1 
Organisation Mottagare Andel 
ABB 5 1%
CarlBro 3 1%
Elektro Sandberg 22 5%
Eltel Networks 41 9%
Fortum Service 10 2%
STRI 22 5%
SwedPower 19 4%
Svenska Kraftnät 221 51%
Vattenfall Service Nord 14 3%
Vattenfall Service Syd 42 10%
Övriga 38 9%
Totalt 437 100%
Tabell 1.Mottagare av enkäten fördelat på organisationstillhörighet. 
 

4.5.2. Svar 
Totalt besvarades enkäten av 239 informanter, vilket innebär att den totala svarsfrekvensen 
uppgår till 55%. Av de svarande var det två personer som ej ansåg sig ha något behov av 
anläggningsinformation om SvK:s anläggningar och därför inte besvarade annat än de 
inledande frågorna 1-9 i enkäten. I tabell 2 redovisas antalet svarande organisationer i 
jämförelse med antalet utskick. 
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Tabell 2 
Organisation Mottagare Svarande Andel svarande Svarsfrekvens 
ABB 5 2 1% 40% 
CarlBro 3 1 0% 33% 
Elektro Sandberg 22 14 6% 64% 
Eltel Networks 41 25 10% 61% 
Fortum Service 10 5 2% 50% 
STRI 22 11 5% 50% 
SwedPower 19 13 5% 68% 
Svenska Kraftnät 221 102 43% 46% 
Vattenfall Service Nord 14 14 6% 100% 
Vattenfall Service Syd 42 33 14% 79% 
Övriga 38 19 8% 50% 
Totalt 437 239 100% 55% 
Tabell 2. Antalet mottagare och svarande i jämförelse med andel svarande samt 
svarsfrekvens uppdelat på organisationstillhörighet. 
 
Vattenfall Service, SwedPower, Elektro Sandberg och Eltel Networks har de högsta 
svarsfrekvenserna, från 60% och uppåt. Noterbart är att svarsfrekvensen hos SvK är 46%. I 
figur 4 redovisas antal svarande fördelade efter organisationstillhörighet i grafform. 
Svarsfrekvensen på frågan om organisationstillhörighet uppgick till 100%. 

Figur 8. Antal svarande fördelade efter organisationstillhörighet. 
 

4.6. Bakgrundsinformation 

4.6.1. Ålder 
Eftersom undersökningen behandlar datorbaserad åtkomst till information om anläggningar 
kan det vara intressant att få en uppfattning om respondenternas ålder, då det ibland framförs, 
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bl.a. i media, att äldre personer kan känna ett visst motstånd mot att använda moderna IT-
baserade verktyg. 
 
Totalt sett är 24% av respondenterna yngre än 41 år och resterande, 75%, är äldre än 40 år, se 
figur 5. Värt att notera är att 44% av respondenterna är över 50 år. Svarsfrekvensen på denna 
fråga uppgick till 99%. 

 
 
Figur 9. Åldersfördelning. 
 

4.6.2. Arbetad tid inom egna organisationen 
Normalt är rörligheten inom kraftbranschen låg, vilket innebär att de anställda stannar lång tid 
hos sin arbetsgivare.  
 
Totalt anger 52% av respondenterna att de arbetat 10 år eller längre inom sin nuvarande 
organisation och av dessa har 29% arbetat mer än 20 år inom sin nuvarande organisation, se 
figur 6. Svarsfrekvensen på denna fråga uppgick till 100%. 
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Figur 10. Arbetad tid inom den egna organisationen. 
 

4.7. Information om anläggningar 
Redan i dagsläget använder många digital anläggningsinformation från SvK, se figur 7. I 
medeltal är 70% av den information som används datoriserad på något sätt. Noterbart är att 
andelen datoriserade ritningar endast är 42%. 

Figur 11. Informanternas användning av anläggningsinformation idag. 
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På frågan om informanten tror att den egna verksamheten skulle ha nytta av datorbaserad 
åtkomst till information om SvK:s anläggningar svarar 232 informanter ja, 6 informanter nej 
och en informant svarar vet ej. 
 
Information om anläggningar kan delas in på ett antal olika sätt. För denna undersökning har 
informationen valts att grupperas i fem olika grupper: 

• Textdokument och ritningar 
• Tekniska data 
• Underhållsinformation 
• Bilder och fotografier 
• Geografiska data och kartor 

 
I diagrammen redovisas respondenternas ställningstaganden till påståenden av typen 
”Datorbaserad åtkomst till textdokument och ritningar för eller över SvK-utrustningar och 
anläggningsdelar är viktigt för mitt arbete”. Svarsalternativen har en femgradig skala mellan 
alternativet ”Instämmer helt” (1) och alternativet ”Tar helt avstånd” (5). De som angett 1 och 
2 klassas som positiva (Instämmer helt), de som angett 3 klassas som neutrala medan de som 
angett 4 eller 5 klassas som negativa (Tar helt avstånd). 
 

4.7.1. Textdokument och ritningar 
För datamängderna driftscheman, instruktioner, beskrivningar och funktionsdokumentation 
anger över 60% av respondenterna att datorbaserad åtkomst till dessa dokument är viktigt för 
att de skall kunna utföra sitt arbete, se figur 12. I medeltal instämmer 53% av respondenterna 
att åtkomst till textdokument och ritningar är viktigt. Det lägsta behovet finns för 
informationsgruppen Elmontage, 33%. Svarsfrekvens för denna informationsgrupp framgår 
av tabell 3. 

Figur 12. Behov av datorbaserad åtkomst till textdokument och ritningar. 
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Tabell 3 
Primärapparater 79% 
Driftscheman 83% 
Kontrollanläggningar 81% 
Elmontage 77% 
Lokalkraft 79% 
Tele och opto 83% 
Situationsplaner 86% 
Stolpar 87% 
Profil & plankarta 86% 
Instruktioner 85% 
Beskrivningar 83% 
PM 82% 
Listor 78% 
Placeringsdokumentation 83% 
Funktionsdokumentation 82% 
Tabeller 86% 
 
Tabell 3. Svarsfrekvens fördelat på olika informationsmängder inom gruppen dokument och 
ritningar. 
 

4.7.2. Tekniska data 
Behovet av datorbaserad åtkomst till tekniska data för primärutrustningar som ledningar och 
stationsapparater (primärapparater) är något högre än för sekundärutrustningar 
(kontrollanläggningar) och teleutrustningar, se figur 9. Andel respondenter i denna 
informationsgrupp som anger att de är Positiva/Instämmer är 56%. Svarsfrekvens för denna 
informationsgrupp framgår av tabell 4. 

 
Figur 13. Behov av datorbaserad åtkomst till tekniska data. 
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Tabell 4 
Primärapparater 81% 
Kontrollanläggningar 81% 
Tele- & optoutrustningar 83% 
Ledningar 92% 
 
Tabell 4. Svarsfrekvens fördelat på olika informationsmängder inom gruppen tekniska data. 
 

4.7.3. Underhållsinformation 
För gruppen underhållsinformation anger i medeltal 43% av respondenterna att de är positiva 
till datorbaserad åtkomst till information, se figur 10. Svarsfrekvens för denna 
informationsgrupp framgår av tabell 5. 

Figur 14. Behov av datorbaserad åtkomst till underhållsinformation. 
 
 
Tabell 5 
Stationer 78% 
Primärapparater 79% 
Kontrollanläggningar 79% 
Tele- & optoutrustningar 82% 
Ledningar 87% 
Skog & mark 84% 
 
Tabell 5. Svarsfrekvens fördelat på olika informationsmängder inom gruppen 
underhållsinformation. 
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4.7.4. Bilder och fotografier 
Även för gruppen bilder och fotografier anger i medeltal 43% av respondenterna att de är 
positiva till datorbaserad åtkomst till information, se figur 11. Svarsfrekvens för denna 
informationsgrupp framgår av tabell 6. 

Figur 15. Behov av datorbaserad åtkomst till bilder och fotografier. 
 
 
Tabell 6 
Stationer 84% 
Primärapparater 80% 
Kontrollanläggningar 79% 
Tele- & optoutrustningar 81% 
Stolpar 90% 
 
Tabell 6. Svarsfrekvens fördelat på olika informationsmängder inom gruppen bilder och 
fotografier. 
 

4.7.5. Geografiska data och kartor 
Behovet av datorbaserad åtkomst till geografiska data och kartor är något högre för 
översiktlig information än för detaljerad information, se figur 12. Andel respondenter som 
anger att de är Positiva/Instämmer är 51%. Svarsfrekvens för denna informationsgrupp 
framgår av tabell 7. 
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Figur 16. Behov av datorbaserad åtkomst till geografiska data och kartor. 
 
 
Tabell 7 
Markägarinformation 89%
Karta över Norden & Sverige 88%
Översiktskarta 1:250 000 88%
Vägkarta 1:100 000 89%
Terrängkarta 1:50 000 90%
Fastighetskarta 1:10 000 87%
Ortofoton/Flygbilder 89%
 
Tabell 7. Svarsfrekvens fördelat på olika informationsmängder inom gruppen geografiska 
data och kartor. 
 

4.8. Effekter av datorbaserad åtkomst till information 
Flertalet av respondenterna tror att datorbaserad åtkomst till anläggningsinformation kommer 
att medföra positiva effekter, se figur 13. Andel respondenter som anger att de är 
Positiva/Instämmer är 76%. Svarsfrekvens för denna informationsgrupp framgår av tabell 8. 
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Figur 17. Effekter som datorbaserad åtkomst till anläggningsinformation leder till. 
 
 
Tabell 8 
Arbete snabbare utfört 96%
Arbete bättre utfört 94%
Lägre kostnader 93%
Information uppdateras snabbare 93%
 
Tabell 8. Svarsfrekvens fördelat på olika effekter som datorbaserad åtkomst till 
anläggningsinformation kan bidra till. 
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5. Analys 
I analysen jämförs teorier med empiri. Detta resulterar i slutsatser som presenteras i nästa 
kapitel. 
 
Enkätfrågan om troliga effekter av datorbaserad åtkomst till anläggningsinformation hade fyra 
svarsalternativ och de kan delats upp i två kategorier, kvalitet samt produktivitet och 
effektivitet enligt tabell 9. 
 
Tabell 9 
Arbete snabbare utfört Produktivitet och effektivitet 
Arbete bättre utfört Kvalitet 
Lägre kostnader Produktivitet och effektivitet 
Information uppdateras snabbare Kvalitet, produktivitet och effektivitet 
 
Tabell 9.Enkätfrågan om effekter uppdelad på kategorierna kvalitet, produktivitet och 
effektivitet. 
 
Det kan därför vara av intresse att analysera vilka krav SvK ställer för att dokumentationen 
skall anses ha hög kvalitet och bidra till produktivitet och effektivitet. 
 

5.1. Informationens kvalitet 
Enligt Bergman och Klefsjö (2001) definierar ISO 9000:2000 kvalitet som ”den grad till 
vilken inneboende egenskaper uppfyller krav, dvs behov eller förväntningar som är angiven, i 
allmänhet underförstådd eller obligatorisk”. Kvalitetsdimensioner för en tjänst kan t.ex. vara 
pålitlighet, trovärdighet och tillgänglighet enligt Bergman och Klefsjö (2001). I SvK:s 
tekniska riktlinjer (TR 12-009:3) anges att i entreprenörens åtagande ingår att upprätthålla 
anläggningsdokumentationens kvalitet genom uppdateringar efter varje genomförd 
förändring.  
 
Kopior på all dokumentation tillställs entreprenören innan avtalsperioden träder ikraft. 
Dokumentationen skall finnas i stationsbundna dokumentationspärmar samt på entreprenörens 
kontor. De förändringar som entreprenören utför skall dokumenteras i ritningskopior som 
sänds till SvK för införande i original. Därefter förses entreprenören med uppdaterade kopior. 
All dokumentation som entreprenören erhållit eller producerat skall överlämnas till SvK eller 
annan entreprenör då entreprenadtiden utgår. Protokoll över utförda kontroller och mätningar 
läggs in i underhållssystemet Banken av entreprenören. 
 
En stor del av dokumentationen hanteras i form av fysiska original och kopior, med och utan 
ändringar. Skickande av dessa dokument fram och tillbaka samt den tid själva 
uppdateringsprocessen tar gör att pålitligheten och trovärdigheten hos de fysiska dokumenten, 
både original och kopior, kan ifrågasättas. 
 
De dokument som hanteras elektroniskt hos entreprenören t.ex. protokoll och mätningar och 
direkt förs in i underhållssystemet torde ha betydligt större pålitlighet och trovärdighet än 
fysiska dokument, då dessa bara finns i en version och den dessutom är åtkomlig för alla som 
är anslutna till underhållssystemet. 
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Tillgängligheten hos den fysiska dokumentationen, både kopior och original, får betraktas 
som låg, då dokumentationen endast finns i SvK:s arkiv samt hos entreprenören eller ute i 
stationerna. 
 

5.2. Produktivitet och effektivitet 
Effektivitet handlar om att göra rätt saker medan produktivitet handlar om att göra saker rätt, 
enligt Lumsden (1998). Bruzelius och Skärvad (2004) beskriver yttre effektivitet som att 
organisationen skall tillhandahålla produkter/tjänster som skapar värde för kunder och andra 
intressenter medan inre effektivitet handlar om att utnyttja organisationens och andras 
resurser på bästa sätt för att kunna tillhandahålla organisationens produkter/tjänster. De två 
valda förklaringarna stämmer väl överens med varandra i definitionerna av produktivitet (inre 
effektivitet) och effektivitet (yttre effektivitet). 
 
För att göra saker rätt och även för att göra rätt saker krävs tillgång till relevant och riktig 
information vid rätt tillfälle, alltså krävs det att informationen har rätt kvalitet. Uppfylls inte 
dessa krav är det svårt att uppnå både produktivitet och effektivitet. 
 
I SvK:s studie 2005 redovisas ett antal kvalitetsbrister som leder till att varken hög 
produktivitet eller effektivitet kan uppnås. De allvarligaste bristerna anses vara: 

• Brist på tid och resurser för att internt hantera information/dokumentation. 
• Regler för att hantera information/dokumentation finns men följs inte. 
• Otydliga ansvarsförhållanden. 
• Information/dokumentation är splittrad över ett flertal register. 

 
Eftersom effektiviteten är beroende av produktiviteten, måste de första insatserna göras på 
produktivitetsområdet, d.v.s. att göra sakerna rätt och utnyttja organisationens resurser på 
bästa sätt. Först därefter blir det möjligt att påbörja åtgärder för att uppnå en högre 
effektivitet. 
 

5.3. Informationssystem och människa-maskin-system 
Andersen (1994) påpekar att ett informationssystem består av både adb-system och de 
arbetsuppgifter som utförs av människor. Den mänskliga komponenten i 
informationssystemet glöms oftast bort och fokus riktas på de maskinella delarna. 
 
Hos SvK beskrivs alla informationssystem för anläggningsdokumentation/hantering i stort 
sett endast i form av maskinella delar (adb-system) och vilka registermängder som systemet 
innehåller. De mänskliga komponenterna är i stort sett helt utelämnade. Det innebär att ingen 
hänsyn tas till funktionen hos stora delar av informationssystemet, de högra rutorna i 
nedanstående figur (figur 18), d.v.s. delarna i det icke formaliserade informationssystemet, 
den icke automatiseringsbara delen av informationssystemet och det manuella 
databehandlingssystemet. 
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Figur 18. Principiellt olika delar av informationssystemet. (Källa: Systemutveckling – 
principer, metoder och tekniker, 1994, Erling S Andersen, Studentlitteratur). 
 
Emery (1972) redogör för ett antal åtgärder för att förbättra funktionen hos befintliga system. 
Dels krävs att individerna får rätt utbildning och träning. En annan viktig egenskap är att 
förändra utrustningen, d.v.s. adb-systemet, som krävs vid arbetets genomförande. Dessutom 
måste den kommunikation som finns i systemet fungera, så att missförstånd undviks. 
Slutligen krävs en kompetent styrning av systemet. 
 
Inga av Emerys punkter för att åstadkomma förbättrad funktion har kunnat hittas i den 
dokumentation från SvK som studerats. 
 

5.4. Teknik, extranet och privata industriella nätverk 
Den teknologiska infrastrukturen som gör information lättare åtkomlig och på så sätt mer 
värdefull är av avgörande betydelse enligt Shapiro & Varian (1999). Genom användning av 
webb och internet kan uppdaterad information distribueras ögonblickligen och dynamiskt till 
alla som har behov av informationen. Infrastrukturen ger möjlighet att när som helst och var 
som helst kunna använda informationen. 
 
Flera av adb-systemen är tillgängliga som webbklienter, både inom och utanför SvK. 
Satsningar genomförs för att ytterligare utöka informationsmängderna genom att information i 
gamla system, både manuella och adb-baserade, överförs till de webbaserade systemen. 
 
För anslutning till SvK:s webbaserade lösningar krävs att användarna, både entreprenörer och 
egen personal som ej är direkt anslutna till kontorsnätverket, nyttjar någon form av VPN-
lösning. 
 
SvK:s underhållsentreprenörer har sedan 1990-talet tillgång till underhållssystemet. Det 
samarbetet kan ses som ett Single-firm nätverk, eftersom nätverket ägs och förvaltas av den 
upphandlande enheten. Eftersom känslig information kan finnas lagrat i systemet har stora 
insatser gjorts för att kunna kontrollera och styra behörigheter i systemet. 
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6. Slutsatser 
 

6.1. Anläggningsinformation 
SvK använder ett antal system, både manuella och adb-baserade, för att förvalta information 
om sina anläggningar. Ett genomgående problem verkar vara att kvaliteten på informationen 
inte är så hög som önskas. Detta i sin tur leder till problem med produktivitet och effektivitet. 
 
För att komma till rätta med både kvalitetsproblemen och effektivitets- och 
produktivitetsproblemen vidtas flera insatser för att både öka mängden digitalt lagrad 
information men även för att öka informationens kvalitet. Dock verkar det nästan helt saknas 
insikt om att även humana delar (människan) ingår i begreppet informationssystem. Slutsatsen 
grundas på att i studerad dokumentation i stort sett allt inriktas på programvaror, datorer och 
informationsmängder och endast i undantagsfall behandlas de mänskliga 
systemkomponenterna. 
 
För att öka tillgängligheten till anläggningsinformationen satsar SvK på webbaserade system 
för både entreprenörer, konsulter och egen personal. De som inte är direkt anslutna till 
kontorsnätverket erbjuds någon form av VPN-lösning. 
 

6.2. Enkätundersökningen 
En stor del av enkätens respondenter är 41 år eller äldre (75%). I kombination med att 52% av 
respondenterna anger att de arbetat 10 år eller längre inom sin organisation pekar detta på att 
de har lång erfarenhet inom sitt verksamhetsområde och de besitter då troligen en hög 
kompetens inom detta område. Utifrån detta antagande går det i så fall att sluta sig till att de 
svar som lämnats på övriga frågor i enkäten har stor relevans, svaren bygger på erfarenhet. 
 
En stor del av den anläggningsinformation som används idag är redan digitaliserad och 
åtkomlig via dator. För grupperna textdokument och övrig information uppger respondenterna 
att ca 80% av informationen finns i digital form. För grupperna tekniska data, 
underhållsinformation samt bilder och fotografier är ca 75% av informationen digital. För 
grupperna geografiska data och kartor samt ritningar är det däremot sämre med digital 
tillgång. Respondenterna anger att 65% av informationen inom gruppen geografiska data och 
kartor finns åtkomlig i digital form och för gruppen ritningar är siffran endast 42%. 
 
Textdokument och ritningar 
För fem av informationsmängderna anger fler än 75% av informanterna att de är positiva eller 
neutrala till digital åtkomst. Dessa informationsmängder är driftscheman, situationsplaner, 
instruktioner, beskrivningar och funktionsdokumentation. För informationsmängderna 
primärapparater, kontrollanläggningar, tele och opto, stolpar, placeringsdokumentation och 
tabeller anger 66-75% av informanterna att de är positiva eller neutrala till digital åtkomst. 
 
Inom denna informationsgrupp bör följande informationsmängder snarast och i nämnd 
ordning överföras till digital form; beskrivningar, instruktioner, driftscheman, 
funktionsdokumentation och situationsplaner. 
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Tekniska data 
För informationsmängderna inom gruppen tekniska data anger 68-74% av informanterna att 
de är positiva eller neutrala till digital åtkomst. Det innebär att alla informationsmängder i 
denna grupp är lika högt prioriterade. 
 
Underhållsinformation 
För alla informationsmängder inom gruppen underhållsinformation anger 52-63% av 
informanterna att de är positiva eller neutrala till digital åtkomst. Om man bortser från skog- 
och mark, som får 52%, ligger de övriga informationsmängderna i intervallet 59-63%. Även i 
denna grupp innebär det att alla informationsmängder, förutom skog- och mark, är lika högt 
prioriterade. 
 
Bilder och fotografier 
För informationsmängden stationer anger 74% av informanterna att de är positiva eller 
neutrala till digital åtkomst. För informationsmängderna stolpar, primärapparater och tele- och 
optoutrustningar är siffran 62-63%, medan den för kontrollanläggningar är 56%. 
 
Inom denna informationsgrupp bör informationsmängden stationer prioriteras för digital 
åtkomst. 
 
Geografiska data och kartor 
För fyra av informationsmängderna anger 73-77% av informanterna att de är positiva eller 
neutrala till digital åtkomst. Informationsmängderna är vägkarta, karta över norden och 
Sverige, översiktskarta och terrängkarta. För informationsmängderna ortofoton/flygbilder är 
siffran 69%, medan den för fastighetskarta är 60% och för markägarinformation 53%. 
 
Inom denna informationsgrupp bör informationsmängderna vägkarta, karta över norden och 
Sverige, översiktskarta och terrängkarta prioriteras för digital åtkomst. 
 
Sammanfattning av informationsåtkomst 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att de prioriterade informationsgrupperna, för vilka 
75% eller fler av informanterna anger att de är positiva eller neutrala till digital åtkomst, bör 
vara; 

• Driftscheman (textdokument och ritningar) 
• Situationsplaner (textdokument och ritningar) 
• Instruktioner (textdokument och ritningar) 
• Beskrivningar (textdokument och ritningar) 
• Funktionsdokumentation (textdokument och ritningar) 
• Vägkarta (geografiska data och kartor) 
• Karta över norden och Sverige (geografiska data och kartor) 

 
Därefter bör resurser satsas på informationsmängder där 70 och 75% av informanterna anger 
att de är positiva eller neutrala till digital åtkomst; 

• Översiktskarta  (geografiska data och kartor), 74 
• Ledningar (tekniska data), 74 
• Primärapparater (textdokument och ritningar), 73 
• Terrängkarta (geografiska data och kartor), 73 
• Placeringsdokumentation (textdokument och ritningar), 72 
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• Tele och optoutrustningar (tekniska data), 72 
• Kontrollanläggningar (textdokument och ritningar), 71 
• Tele och opto (textdokument och ritningar), 71 
• Primärapparater (tekniska data), 71 
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7. Författarens tack 
Ett stort tack till handledarna Jonas Molin och Per-Arne Wikström för hjälp och stöd under 
uppsatsarbetet. 
 
Tack till alla medarbetare på SvK samt alla konsulter och entreprenörer som tagit sig tid att 
dels hjälpa till med utformningen av frågeenkäten och sedan besvarat densamma. Utan er 
hade det inte blivit någon uppsats. 
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Bilaga 1 
 
Missivbrev 
 
Behov av datorbaserad åtkomst till SvK:s information om anläggningar 
 
Detta frågeformulär ingår i en undersökning om behovet av datorbaserad åtkomst till SvK:s information om 
anläggningar. Enkäten är tänkt att besvaras av SvK:s personal samt av entreprenörer och konsulter som utför 
arbete åt SvK och i SvK:s anläggningar. Undersökningen utförs som en del i min MBA-utbildning inom 
elektroniska affärer och i samarbete med Svenska Kraftnät, avdelning nätteknik. 
 
Syftet är att undersökningen skall ge indikation om i vilken ordning SvK:s information skall digitaliseras och 
erbjudas till egen personal, entreprenörer och konsulter. 
 
För att få en riktig bild av behovet av datorbaserad åtkomst till SvK:s information om anläggningar är det av 
största vikt att så många som möjligt besvarar denna enkät. Sprid den därför till kollegor och medarbetare, 
konsulter och entreprenörer! 
 
Deltagandet i undersökningen är frivilligt. Inga enskilda svar kommer att redovisas utan alla svar sammanställs i 
tabeller och diagram. 
 
Enkäten tar ca 10 minuter att fylla i. 
 
Ifylld enkät sänds senast 15 februari 2005 till: 
 
Via fax: Via post: Via e-post: 
08-37 84 05 
Mathias Rönbeck 

Mathias Rönbeck 
Svenska Kraftnät 
Box 526 
162 15 Vällingby 

mathias.ronbeck@svk.se 

 
Frågor angående enkäten besvaras av Mathias Rönbeck, 08-739 78 25 eller 070-539 78 25. 
 
 
Bästa hälsningar 
 
 
Mathias Rönbeck 
 
     Bo Krantz, chef Nätteknik 
 
 
Vad menas med datorbaserad åtkomst i detta fall 
 
Med datorbaserad åtkomst avses i detta fall möjlighet för 
 

• entreprenör 
• konsult 
• SvK-personal 

 
att kunna använda någon form av datorutrustning (dator, mobiltelefon, palm pilot etc) och etablera åtkomst till 
SvK:s information om anläggningar. 
 
Visionen är att användaren ur denna informationsmängd skall kunna ta ut (ladda ned) eller titta på information 
och även kunna rapportera in (ladda upp), t.ex. förändringar av data och utfört arbete. Åtkomsten till SvK:s 
information skall ske via öppna nätverk (exempelvis Internet) och med någon form av säker och krypterad 
överföringsteknik (exempelvis VPN). 
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Frågeenkät 
 

1. Ange din ålder 
 
                                       (Kryssa i rutan under din åldersgrupp) 

-30  31-40  41-50  51-60  61- 
         

 
 

2. Ange inom vilken organisation du arbetar 
 
                                       (Kryssa i rutan bakom din organisation) 
Svenska Kraftnät………………………...  1 Ange avdelning/enhet: 
SwedPower……………..………………  2  
Eltel Networks…………….…………….  3  
Carl Bro…………………………………  4  
Fortum Service………………………….  5  
Vattenfall Service Nord…………………  6  
Vattenfall Service Syd…………………..  7  
Elektro Sandberg………………………..  8  
ABB…………………………………….  9  
STRI…………………………………….  10  
Annan……………………………………  11 Ange vilken: 
 
Kommentar:................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

3. Ange hur länge du har arbetat inom din organisation 
 
                                       (Kryssa i rutan under åldersintervallet) 
kortare 
än 1 år 

 1-3 år  3-5 år  5-10 år  10-20 
år 

 mer än 
20 år 

           
 
Kommentar:................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

4. Ange vilken befattning du har 
 
                                     (Kryssa i rutan bakom din befattning) 
Chef………………………...……...……  1  
Handläggare………………...…………...  2  
Annan……………………………………  3 Ange vilken: 
 
Kommentar:................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

5. Ange var du utför ditt arbete 
 
                                      (Kryssa i rutan bakom ditt arbetsställe, flera kryss tillåtna) 
På kontor…………………...……...……  1  
I/vid anläggningarna………..…………...  2  
Annat ställe..……………………………  3 Ange vilket: 
 
Kommentar:................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................... 
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6. Vilen information från SvK använder du i din verksamhet idag? 
 
                                                           (Kryssa i rutan bakom respektive informationsmängd, flera kryss tillåtna) 
Ritningar....................................................................................................................................  1  
Textdokument..............………..................................................................................................  2  
Tekniska data..................................................................................................................……...  3  
Underhållsinformation...............................................................................................................  4  
Bilder/fotografier..................................................................................................................….  5  
Geografiska data/kartor..............................................................................................................  6  
Annan information, ange vad: ...................................................................................................  7  
 
Kommentar:................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

7. Är någon av den SvK-information du använder datorbaserad idag? 
 
                                                           (Kryssa i rutan bakom respektive informationsmängd, flera kryss tillåtna) 
Ritningar....................................................................................................................................  1  
Textdokument....................………............................................................................................  2  
Tekniska data..................................................................................................................……...  3  
Underhållsinformation...............................................................................................................  4  
Bilder/fotografier..................................................................................................................….  5  
Geografiska data/kartor..............................................................................................................  6  
Annan information, ange vad: ...................................................................................................  7  
 
Kommentar:................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

8. Ange hur länge du har arbetat med SvK:s anläggningar och/eller anläggningsinformation 
 
                                       (Kryssa i rutan under åldersintervallet) 
kortare 
än 1 år 

 1-3 år  3-5 år  5-10 år  10-20 
år 

 mer än 
20 år 

                   
 
Kommentar:................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

9. Anser du att din verksamhet skulle ha nytta av datorbaserad åtkomst (se definitionen ovan) till 
SvK:s information om anläggningar? 

 
Ja  Nej  
 1  2 

 
Kommentar:................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
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10. Datorbaserad åtkomst till textdokument och ritningar för eller över SvK-utrustningar och 

anläggningsdelar är viktigt för mitt arbete 
 
                                                                                                            (Kryssa i rutan under respektive påstående) 
 In-

stäm-
mer
helt

1 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
4 

Tar
helt
av-

stånd
5 

Primärapparater (brytare, frånskiljare etc.)……………………………………..      
Driftscheman........................................................................................................      
Kontrollanläggningar, även kopplingsscheman...................................................      
Elmontage (elmontageplan)…………………………………………………….      
Lokalkraft.............................................................................................................      
Tele-/optoutrustningar, även kopplingsscheman……………………………….      
Situationsplaner....................................................................................................      
Stolpar..............................................................................................................…      
Profiler med plankarta (för ledningar).................................................................      
Instruktioner.........................................................................................................      
Beskrivningar.......................................................................................................      
PM (byggPM).......................................................................................................      
Listor (kabel, apparat, skylt, ritning)....................................................................      
Placeringsdokument (planritningar, uppställningsritningar, 
monteringsritningar, apparatlistor, dispositionsritningar, 
förbindningsdokument, kabelscheman)............................................................... 

     

Funktionsbeskrivande dokument (kratsscheman, stationsscheman, 
nätscheman)..........................................................................................................

     

Tabeller (stolp-, förbindnings-, kabelpart-)…………………………………….      
 
Kommentar:................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

11. Datorbaserad åtkomst till tekniska data över följande SvK-utrustningar är viktigt för mitt arbete 
 
                                                                                                            (Kryssa i rutan under respektive påstående) 
 In-

stäm-
mer
helt

1 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
4 

Tar
helt
av-

stånd
5 

Primärapparater (brytare, frånskiljare etc.)……………………………………..      
Kontrollanläggningar…………………………………………………………...      
Tele-/optoutrustningar…………………………………………………….……      
Kraftledningar…………………………………………………….…………….      
 
Kommentar:................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
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12. Datorbaserad åtkomst till följande underhållsinformation (förebyggande underhåll, arbetsorder, 

tidplaner etc) för SvK-utrustningar och anläggningar är viktigt för mitt arbete 
 
                                                                                                            (Kryssa i rutan under respektive påstående) 
 In-

stäm-
mer
helt

1 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
4 

Tar
helt
av-

stånd
5 

Stationer (gemensamma anläggningsdelar, byggnader etc.).…………………...      
Primärapparater (brytare, frånskiljare etc.)……………………………………..      
Kontrollanläggningar…………………..……………………………………….      
Tele-/optoutrustningar…………………..………………………………………      
Ledningar (stoplar, linor etc.)..……………………..………………….……….      
Skog/mark (ledningsgata)……..…………………..……………………………      
 
Kommentar:................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

13. Datorbaserad åtkomst till följande bilder och fotografier av SvK-utrustningar och anläggningar 
är viktigt för mitt arbete 

 
                                                                                                            (Kryssa i rutan under respektive påstående) 
 In-

stäm-
mer
helt

1 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
4 

Tar
helt
av-

stånd
5 

Stationer (översiktsfotografier).………………………………………………...      
Primärapparater (brytare, frånskiljare etc.)……………………………………..      
Kontrollanläggningar (skåp).…………………………………………………...      
Tele-/optoutrustningar………………………………………………………….      
Stolpar……………………………………..……………………………………      
 
Kommentar:................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
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14. Datorbaserad åtkomst till geografiska data eller kartor över SvK-anläggningar och omgivningar 

är viktigt för mitt arbete 
 
                                                                                                            (Kryssa i rutan under respektive påstående) 
 In-

stäm-
mer
helt

1 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
4 

Tar
helt
av-

stånd
5 

Markägarinformation…………………………………………………………...      
Nordenkartan/sverigekartan…………………………………………………….      
Översiktskartan/röda kartan (1:250 000)……………………………………….      
Vägkartan/blå kartan (1:100 000)………………………………………………      
Terrängkartan/gröna kartan (1:50 000)…………………………………………      
Fastighetskartan/ ekonomiska kartan/gula kartan (1:10 000 eller 1:20 000).…..      
Ortografier (flygbilder) över SvK:s ledningar och stationer……………………      
 
Kommentar:................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

15. Vilka effekter anser du att datorbaserad åtkomst till SvK:s information kan leda till? 
 
                                                                                                                       (Kryssa i rutan under respektive påstående) 
 In-

stäm-
mer
helt

1 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
4 

Tar
helt
av-

stånd
5 

Arbetet blir snabbare utfört ……………………………………………..……...      
Arbetet blir bättre utfört ………………………………………………….…….      
Lägre kostnader …………………………………………………………..…….      
Informationen uppdateras snabbare ……………………………………………      
Annat, nämligen:………………………………………………………………..      
 
Kommentar:................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 
Svaren har lämnats av (frivillig uppgift) 
 
Namn: Företag: Telefon: 
   
 
 
 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Bilaga 2 
 
Uppdelning av svar på SvK respektive konsult och entreprenör 
 
Ålder 
 
Respondenterna inom SvK har en förhållandevis hög ålder, 73% av de svarande är över 40 år 
gamla, vilket framgår av figur 1. 

Figur 1. Åldersfördelning hos gruppen anställda inom SvK. 
 
Hos entreprenörer och konsulter är hela 77% av responenterna äldre än 40 år, se figur 2. 

Figur 2. Åldersfördelning hos gruppen entreprenörer och konsulter. 
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Anställningstid inom den egna organisationen 
 
Hos gruppen anställda inom SvK anger 38% av respondenterna att de varit anställda inom 
organisationen 10 år och mer. 18% av respondenterna har en anställningstid som är tre år eller 
kortare. 

 
Figur 3. Arbetad tid inom den egna organisationen för gruppen anställda inom SvK. 
 
Hos gruppen konsulter och entreprenörer anger 62% av respondenterna att de varit anställda 
inom organisationen 10 år eller mer. Endast 11% av respondenterna inom denna grupp har en 
anställningstid som är tre år eller kortare. 

Figur 4. Arbetad tid inom den egna organisationen för gruppen konsulter och entreprenörer. 
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Textdokument och ritningar 
 

Figur 5. Behov av datorbaserad åtkomst till textdokument och ritningar för gruppen anställda 
inom SvK. 
 

Figur 6. Behov av datorbaserad åtkomst till textdokument och ritningar för gruppen konsulter 
och entreprenörer. 
 
Tekniska data 
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Figur 7. Behov av datorbaserad åtkomst till tekniska data för gruppen anställda inom SvK. 
 

Figur 8. Behov av datorbaserad åtkomst till tekniska data för gruppen konsulter och 
entreprenörer. 
 
 
Underhållsinformation 
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Figur 9. Behov av datorbaserad åtkomst till underhållsinformation för gruppen anställda 
inom SvK. 
 

Figur 10. Behov av datorbaserad åtkomst till underhållsinformation för gruppen konsulter 
och entreprenörer. 
 
 
Bilder och fotografier 
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Figur 11. Behov av datorbaserad åtkomst till bilder och fotografier för gruppen anställda 
inom SvK. 
 

 
Figur 12. Behov av datorbaserad åtkomst till bilder och fotografier för gruppen konsulter och 
entreprenörer. 
 
 
Geografiska data och kartor 
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Figur 13. Behov av datorbaserad åtkomst till geografiska data och fotografier för gruppen 
anställda inom SvK. 
 

 
Figur 14. Behov av datorbaserad åtkomst till geografiska data och fotografier för gruppen 
konsulter och entreprenörer. 
 
 
Effekter av datorbaserad åtkomst 
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Figur 15. Effekter som datorbaserad åtkomst till anläggningsinformation leder till enligt 
gruppen anställda inom SvK. 
 

 
Figur 16. Effekter som datorbaserad åtkomst till anläggningsinformation leder till enligt 
gruppen konsulter och entreprenörer. 
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Bilaga 3 
 
Kommentarer i enkäterna 
 
Nr Fråga Anm 
1291 allm Viktigt också att fastighetsrättsliga uppgifter lagras digitalt och sökbart. T. Ex. 

fastighetsinnehav, arrenden, servitut, julgransavtal m.m. Dokument typ avtal, 
upplåtelser och arrenden m.m. bör inskannas. 

   
1107 2 Areva T&D AB 
1108 2 ATS Kraftservice AB 
1112 2 Contech Kraftteknik AB 
1113 2 Designpartners 
1132 5 Besöker arbetsplatsen fortlöpande under arbetets gång, ca 5-10 ggr per projekt 
1239 5 Sysslar bl.a. med rekognoseringar inför planerade underhållsåtgärder, 

alternativt statusutredningar. Bistår som kontrollant och besiktningsman under 
pågående entreprenader. 

104 6 Borde vara mer men det beror nog på att kontaktytorna är utanför SvK 
115 6 Anläggningsdatabas saknas. Tifo är ett underhållssystem med viss 

anläggningsdata. Register eller databas för belastningsdata och tekniska 
huvuddata behöver införas omgående 

137 6 Intranätet, allt möjligt 
148 6 Driftscheman 
149 6 Bl.a. selektivplaner 
173 6 Hansa, avbrottssystem, Lotus notes och EOS i Hansa 
174 6 Fjärr (Hansa) mm 
183 6 Info via Infonätet, info från drift- och övervakningssystemet 
187 6 Systemadministrativa, Infonätet 
211 6 Databaser, datafiler 
229 6 Driftinformation, loggfiler 
232 6 Förbindelseregister FDR 
273 6 Cape, Stina och AnnaKlara 
274 6 Driftdata, felström, spänningar, brytarlägen, reläindikeringar 
281 6 Driftdata och driftinstruktioner, systemstabilitetsgränser, SvK-FS, uppgifter 

från medarbetare i internationella organisationer om erfarenheter från andra 
transmissionsföretag i övriga världen. 

1113 6 Statiska beräkningar på fundament 
1129 6 Annan information: selektivplaner 
1131 6 Annan information: provningsprotokoll 
1132 6 All information som tillhör en anbudsförfrågan till entreprenör 
1137 6 Annan information: stolptabeller, profiler, allt som är relaterat till anläggning 
1161 6 Om det kommer att finnas möjlighet att ta ut information såsom uppdaterade 

profiler, stolptabeller (användbara), markägarförteckningar och inte endast 
föregående års besiktningar så kommer användbarheten öka enormt 

1164 6 Annan information: stolptabell, bygg-PM, profil 
1177 6 Rapporterar in i TIFO 
1182 6 Apparatdokument 
1184 6 UH-handboken 
1190 6 Korrosionskort, plan- och profilkartor, gamla stolptabeller 
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1239 6 Stolptabeller, plan- och profilkartor 
1251 6 All information tillhörande Tifo3 
1263 6 Arbetar i Tifo 3 
1270 6 Avtal, anbudsförfrågningar 
1273 6 Tifo 
1274 6 Den mesta informationen får jag via Tifo eller via telefon 
1282 6 Kretsschema 
1287 6 KATS, Underhållshandboken 
1291 6 Avtal, kontrakt mm. Rent tekniska data endast i mindre omfattning 
1293 6 Provningsprotokoll 
1294 6 Alla dokument som har med reläskyddsunderhåll att göra, på SvK webb 
1295 6 Larmer, arbetsordrar i Tifo 
1303 6 Avbrottsplaneringsmöten, anbudsprotokoll, kontaktpersoner och 

telefonnummer ang nycklar, ställverk, vägbommar, reservmateriel, redskap och 
fordon för störningar 

1305 6 För egen del är Tekniska riktlinjer och KATS av stor betydelse liksom aktuella 
projekt, pågående verksamhet mm 

119 7 Problemet med tekniska data är att flera databaser finns med ibland motstridiga 
uppgifter 

144 7 Hansa 
148 7 Tifo, Gisela och stolpfoton bland annat 
149 7 Selektivplaner 
157 7 T.ex. normaldriftläggningsscheman, Tifo, Gisela 
173 7 Hansa, avbrottssystem, Lotus notes och EOS i Hansa 
183 7 Info via Infonätet, info från drift- och övervakningssystemet 
211 7 Databaser, datafiler 
229 7 Driftinformation, loggfiler 
232 7 Förbindelseregister FDR 
241 7 Tifo underhållssystem 
247 7 Ritningar, text, UH-info finns väl digitalt men jag använder pappersoriginalen i 

arkivet 
252 7 Ekonomisk anläggningsinformation, info om pågående projekt 
273 7 Cape, Stina (datainsamlingssystem som ”frågar av” störningsskrivarna om 

registrerade störningar) och AnnaKlara (program där vi lägger in de 
analyserade störningarna som skett på stamnätet), Selektivplaner och slutligen 
Tarantella ibland.  

274 7 Störningsinformation, reläinställningar, driftdata 
281 7 Drift-, systemstabilitet och elsäkerhetsinformation 
284 7 Måste erkänna att det är mycket möjligt att information jag använder är 

datorbaserad, exempelvis ritningar. Jag har dock aldrig hämtat eller tagit del av 
den i digital form. 

1106 7 I den mån datorbaserade/elektroniska ritningar finns tillgängliga så används de 
1122 7 KATS-dokumenten nedladdade från hemsidan i pdf 
1129 7 Annan information: selektivplaner 
1131 7 Annan information: provningsprotokoll 
1137 7 Använder gamla relationshandlingar för ombyggnader och dyl. och de är ju i 

pappersformat 
1155 7 Annan information: endast information man kan nå i TIFO3 
1156 7 I form av PDF-filer 
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1164 7 Ingenting, endast ritningsnummer kommer i sådan form, excel-fil 
1169 7 Vi är i behov av bättre databaserat kartmaterial både vad gäller översiktskartor 

som ekonomisk karta 
1190 7 Korrosionskort 
1196 7 Textdokument och bilder har jag fått i form av datorfiler på CD 
1210 7 Jag har fått interna dokument via e-post 
1220 7 Stolptabell 
1224 7 Det är blandat hard copy och soft copy, alltmer övergår det till soft copy 
1231 7 Ritningar & UH-information är delvis handritade/handskrivna 
1235 7 Nej, tror inte. Vet inte vad som finns i digital form 
1239 7 Stolptabeller, plan- och profilkartor 
1240 7 Förfrågningarna brukar komma på en CD-skiva 
1263 7 Arbetar i Tifo 
1273 7 Tifo 
1274 7 Tifo 
1278 7 Anbudsinformation vid anbudsräkning 
1287 7 KATS, Underhållshandboken 
1293 7 Provningsprotokoll 
1294 7 Alla dokument som har med reläskyddsunderhåll att göra, på SvK webb 
1295 7 Tifo 
1303 7 Har i dag ingen datorbaserad kontakt. Jag lever på SvK:s pappersutgåvor såsom 

Tekniska bestämmelser, Handbok för drift och underhåll, Statuslistor och 
sparade ritningar, kartor, besiktningar mm 

1305 7 Vi utnyttjar CAD för ritningar i den mån detta finns. Word och Excel filer 
1309 7 Viss information är ju ej digitaliserad pga ålder med det är ju alltid lättare att 

bättre strukturera arbetet med digitala underlag 
106 8 Aldrig arbetat med SvK anläggningar eller anläggningsinfo 
124 8 Arbetar inte med SvK:s anläggningar 
192 8 Aldrig arbetet med anläggningar 
227 8 Har jobbat med anläggningar men gör det inte numera 
228 8 1992 
183 9-14 Avser min personliga nytta som chef, medarbetarna inom enheten har behov för 

att sköta verksamheten 
104 9 Beredskapsärenden handlar om andras anläggningar mer än SvK:s egna. Vi har 

mer kontakter utanför än innanför 
105 9 Detta gäller huvudsakligen stations- och nätschemor 
109 9 Vet ej 
173 9 Saknar kunskap över tillgänglig information, vad kan mer finnas? 
222 9 Säkerhetsfrågor måste lösas 
232 9 Spar mycket tid, effektivare arbete 
241 9 I VHR-funktionen skulle det vara an stor tillgång att ha tillgång till vissa 

uppgifter som kan påskynda en reparation eller ge besked om vilken utrustning 
som erfordras för reparationsuppdraget 

276 9 Den behöver dock bli mer lättillgänglig och mer fullständig. Idag är man 
tvungen att leta på flera olika ställen och i olika databaser. 

281 9 I synnerhet införande av när en åtgärd utförts och vilken. Önskvärt vore att det 
fanns tillgång till mer elektriska data på primärapparater samt mer fullständiga 
data om kontrollanläggningsapparater. För kontrollanläggningen vore önskvärt 
att driftsättningsdatum, tillverkningsnummer, eventuellt versionsnummer på 
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ingående mjukvara samt datum för service och anteckning om vad som bytts 
eller ändrats. 

286 9 Ju mer som finns åtkomligt digitalt, desto bättre 
1106 9 Då entreprenadtiden blir kortare så är det viktigt med snabb åtkomst av de 

handlingar som krävs 
1112 9 Idag måste jag själv beställa t.ex. ritningar från SvK:s arkiv i flera omgångar, 

innan jag får tag i vad jag behöver. Lättare och snabbare om man fick leta själv.
1117 9 Med viss reservation 
1118 9 Får en känsla av att det är svårt att få tag i dokumentation som behövs av oss 

entreprenörer (gäller inte bara dokumentation för SvK anläggningar) pga 
ägarbyten och omorganisationer, det kan innebära att 
anläggningsdokumentationen ej följer med i omorganisationen. 

1124 9 Vore jättebra om det fanns ekonomiska kartor & gröna kartan i dataform 
1140 9 Om det är användarvänligt 
1157 9 Digitala kartor med fastighetsuppgifter 
1161 9 Att ha tillgång till denna information på ett användarvänligt sätt skulle betyda 

enormt mycket 
1169 9 Framför allt kartor 
1190 9 Problemet är att man behöver en nyckel mellan gamla och nya stolpnummer. 

Jag behöver oftast gamla nummer som inte stämmer med dagens nummer 
1219 9 Eftersom allt görs databaserat är det bra om alla underlag för projektering, 

konstruktion mm finns i databaser vilka vi kan gå in i lättare att söka de 
underlag vi behöver och även att komplettera och uppdatera 

1224 9 Jag jobbar redan på det viset i Konti-Skan 1 projektet där SvK hyrt in sig på 
projektplatsen för att konsulter och samarbetspartners utanför SvK ska kunna 
komma åt i princip all dokumentation i projektet 

1231 9 Det är ofta lättare att ta fram datorbaserad information 
1256 9 Vid underhåll av kraftledningar krävs i första hand fastighetskartan. Det vore 

ett stort plus om vi, spm entreprenör, fick tillgång till denna vid behov. Det jag 
menar är naturligtvis en ajourförd digital fastighetskarta 

1268 9 Viss information kan vara bra att komma åt via dator, men det mesta går det av 
praktiska skäl (överföringskapacitet, programlicenser etc) inte att handha via 
dator 

1282 9 Ja, men det är svårt när man arbetar mycket i fält 
1293 9 För enkelt informationsutbyte 
1294 9 Använder de manualer och data som finns upplagda på SvK i dagsläget och ert 

underhållssystem (koll på det via Hans Ahnlund, VSS i Hallsberg). Ritningar 
finns i allmänhet som papperskopior i stationerna (orginalen är ibland 
pappersbaserade) 

1302 9 Information på ett ställe 
1303 9 Att ha uppdaterad viktig information nära och dygnet runt, kan inte värderas 

nog 
1305 9 Det är absolut en fördel att få mer och bra strukturerad (lätt att hitta) 

information. Kan man också kommentera och fråga, få kontakt är detta en klar 
fördel. (jämför med olika tillverkares hemsidor exempelvis ABB, Areva, 
Siemens m.fl.) 

1306 9 underlättar vid ny och ombyggnation 
120 10-14 En svår fråga att besvara. För mitt eget arbete är det inte direkt viktigt med att 

dessa delar är datoriserade. För mina medarbetare är det av betydligt större vikt 
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att de finns lätt tillgängliga. Det senare har varit avgörande för mina svar ovan. 
Där har jag satt en 1:a medan områden som inte berör min enhets uppgifter har 
fått en trea. Där får andra bedöma vikten av detta. 

187 10-14 Ingen åsikt, eftersom detta inte ingår i mina arbetsuppgifter 
102 10 Viktigt endast i nuläget pga projekt om ”Digitalt förrådssystem” 
104 10 Begränsning pga arbetets art 
106 10 Inte för mig personligen. Dock för verksamheten 
184 10 Jobbar ej med konstruktion 
229 10 Jobbar numer mest med IT-säkerhet varför mer övergripande beskrivningar och 

instruktioner är mest intressanta 
244 10 Eftersom jag i huvudsak arbetar med ledningar så har jag ej samma behov av 

stationsuppgifter digitalt 
247 10 Svår fråga! Om infon finns digitalt & man vet var, dvs lätthittad, kan ev. flera 

av ovanstående vara viktiga i mitt arbete. Bra att ha alltså. Ej livsviktiga för mig 
idag att vissa av ovanstående är digitala eller ej. 

256 10 Jag jobbar enbart med stationer och därför är det lite lägre behov av 
ledningsinformation just för min del. 

276 10 Datorbaserad karta med våra ledningar är mycket användbart 
280 10 Mitt arbete ute i anläggningarna skulle underlättas mycket om jag kunde ha 

tillgång till dokumenten enligt ovan via datauppkoppling till server i Råcksta. 
281 10 Drifthistorik och drifterfarenhet för olika apparater, gärna sökbart på 

produktnivå, skulle underlätta många undersökningar 
293 10 Jag arbetar med kraftsystemanalys och har inte direkt behov av tekniska 

detaljer 
1112 10 Ovanstående svar beroende på aktuella projekt. 
1161 10 Detta under förutsättning att informationen är läsbar och inte som de 

stolptabeller man kan ta ut idag, dessa måste ,man lägga ner tid på att redigera 
innan de blir läsbara 

1164 10 Om kontrollanläggningar kan vara i vägen vid ombyggnad eller tillbyggnad av 
ställverk eller station är de intressanta 

1190 10 Om informationen skall vara till nytta för mig måste information om 
grundförutsättningar, markförhållanden, jordart mm finnas i databasen. Man 
har inte överfört den informationen idag! 

1210 10 Svårt att veta vad som kommer upp i framtiden, men jag har kryssat i det som 
ligger inom ramen för nuvarande forskning 

1224 10 Behovet kan variera beroende på vilket jobb man ska göra men det som i 
princip alltid behövs har jag kryssat under 1 men ibland kan jag ha behov av att 
komma åt info som jag kryssat under 2,3 och även 4. Våra konstruktörer 
behöver nog även komma åt Tabeller, även om jag inte behöver det 

1238 10 De jag inte svarat på arbetar jag inte med 
1274 10 Eftersom vi mest sysslar med underhåll behöver vi inte så mycket av den övriga 

dokumentationen men när det blir aktuellt är det säkert bra att kunna hämta 
underlag via nätet 

1276 10 Jobbar ej med konstruktion, montage och underhåll 
1277 10 Har inte användning av något av detta i mitt jobb 
1294 10 Det är inte nödvändigt att informationen och ritningarna är datoriserade. Går 

lika bra med korrekta papperskopior som finns i stationerna eller åtkomliga på 
annat sätt. 

1305 10 Jag ägnar mig i dagsläget mer åt planering och övergripande verksamhet. Våra 
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ingenjörer däremot behöver stöd med bl.a. underlag och exempel på 
kontrollutrustning etc. Jag har svarat på ovanstående utifrån detta! 

1309 10 Det är viktigt att utkvittering av digitalt materiel är enkelt och ändå spårbart 
beträffande vilken version som är gällande om flera omgångar är utkvitterade 

102 11 Viktigt endast i nuläget pga projekt om ”Digitalt förrådssystem” 
104 11 Informationen beror på vad jag har behov av men all info är viktig att nå på ett 

enkelt sätt 
1112 11 + ställverk 
1210 11 Svårt att veta vad som kommer upp i framtiden, men jag har kryssat i det som 

ligger inom ramen för nuvarande forskning 
1219 11 Allt enligt ovan är viktigt för oss beroende av typ av arbete 
1224 11 Ofta finns behov av allt men beroende på jobb kan behovet ibland vara mindre 
1238 11 De jag inte svarat på arbetar jag inte med 
1294 11 Det är inte nödvändigt att informationen och ritningarna är datoriserade. Går 

lika bra med korrekta papperskopior som finns i stationerna eller åtkomliga på 
annat sätt. 

104 12 Som tekniker anser jag att behoven finns men kanske inte för mig idag pga 
arbetets art 

149 12 Numera skriver vi på DCRÅ/DCSO in händelser i Tifo3, vilket är ett steg i rätt 
riktning tycker vi. Då kan både entreprenörerna och även vi få bättre 
uppföljning av vad som är inrapporterat och vilka åtgärder man gjort. 

244 12 På denna fråga ligger ledningsintresse på ett annat plan pga avbrottsplanering 
av apparat-ledning mm 

247 12 Ej viktigt alls att det är datorbaserad åtkomst. Enda jag måste veta är vad som 
skall göras och när för att kunna söka nödvändiga tillstånd. Infon är viktig men 
att den är datorbaserad åtkomst är inte det. I mitt fall tror jag det faktiskt 
underlättar att det inte är något datasystem man ska in i och hålla koll, ja 
faktiskt! 

281 12 Kommentarer liknande ovan. Om det finns drifthistorik och drifterfarenhet för 
olika apparater, gärna sökbart på produktnivå, skulle underlätta möjligheten att 
göra korrigeringar, som inte är akuta. Kunskapen om att vissa arbeten kräver 
planerade avbrott ger möjlighet till samordning av jobb som kräver avbrott. 

1210 12 Arbetar inte med underhåll just nu, men det kan vara viktigt i framtiden i 
relation till tillförlitlighetsstudier 

1287 12 Även om jag tycker att datoråtkomst är viktig tror jag inte att den kan ersätta 
”kretsschemapärmen” i stationen 

1291 12 Viktigt för avdelningen i den mån som vi jobbar med skogligt underhåll 
1294 12 SvK underhållssystem via Hans Ahnlund, brukar fungera utmärkt 
104 13 Som tekniker anser jag att behoven finns men kanske inte för mig idag pga 

arbetets art 
1112 13 Foton skulle vara bra att ha, idag får jag fotografera själv. 
1157 13 Inget som berör min roll 
1219 13 Vid projektering och konstruktion är det bra med fotounderlag för att se att 

ritningarna stämmer med verkligheten 
1294 13 Har vanligtvis ringa nytta av bilder 
1306 13 Stolpar avser stolpar i ställverk 
1309 13 Stämmer ritningsunderlag behöver man inga foton 
247 14 Klockrent! Den här typ av info klarar man sig inte utan idag. Alla som har 

kontakt utåt torde svara samma som jag. 
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Har informatörerna förresten Gisela? De borde ha det! 
Kan man inte få info i Gisela om årsmedelströmmar för respektive ledning? 

1190 14 Dessutom jordartskartor där de finns framtagna 
1210 14 Svårt att i förväg veta vilka skalor på kartor man behöver. För att vara säker 

skulle man behöva tillgång till alla 
1219 14 Vet ej vilket kartmaterial som är viktigast, det är nog från fall till fall 
1291 14 Vi har vissa kartor men inte hela landet 
1294 14 Kartor är aldrig fel om man skulle göra ett jobb i någon station som är svår att 

hitta 
1309 14 Jobbar endast med utrustning i stationer 
102 15 Underlättar vid simuleringar/Scenarioskrivningar och kan användas vid ”table-

top-övningar/spel” 
104 15 Risken, som kan vara stor, är att det inte uppdateras i vederbörlig ordning. Om 

så sker litar man inte på data eller vad man sökt. Övergår då till andra klassiska 
metoder 

115 15 Först då man använder gemensamma data inom organisationen kan en 
acceptabel kvalitetsnivå uppnås. Ett av de bästa medlen att nå målet med 
gemensamma data är ett datoriserat system för data 

117 15 Historik, hur hanteras den? 
120 15 Svaren på frågorna 3 och 4 är beroende av vilken ambitionsnivå man lägger sig 

på i dessa frågor. Det kan även ta längre tid och bli dyrare om man hanterar 
frågorna på fel sätt. 

124 15 Åsikterna som redovisats är helt baserat på behovet för DB och att det avser 
ovan nämnda information. Vi på DB har ju mycket egen information som är 
datorbaserad. 

149 15 Tror att sökningen kan gå både smidigare och snabbare, idag finns en hel del 
information elektroniskt. Men tror att man skulle kunna lägga ut ännu mer 
information om respektive station, som är åtkomlig för alla avdelningar på 
SvK. 

167 15 Den positiva effekt datorbaserad åtkomst skulle ha på mitt arbete beror inte 
bara på min möjlighet till åtkomst av information/data, utan ofta omgivningens 
möjlighet till åtkomst av min information/data. Då tänker jag dels på 
avbrottsinformation, driftorder, driftinstruktioner, driftanvisningar och 
rapporter mm 

173 15 Lätt tillgänglig och uppdaterad information är viktigt. Problemet är att man inte 
vet var informationen finns att hämta. Här behövs ett hjälpmedel. 

174 15 Man vet att man får den senaste versionen 
179 15 Tillgänglighet 
184 15 I värsta fall intrång i databasen med sabotage av information trots chefens 

försäkringar 
187 15 Arbetet går snabbare-om den datorbaserade åtkomsten är användarvänlig 

Arbetet blir bättre utfört-om t.ex. underlag ät mer korrekta än idag 
Lägre kostnader-tror jag blir svårt att uppnå 
Informationen uppdateras snabbare-förutsätter en god förvaltningsorganisation 
med tydlig ansvarsuppdelning mm 

220 15 Under förutsättning att den digitala informationen hålls kontinuerligt 
uppdaterad 

222 15 Stora säkerhetsrisker, måste beaktas 
237 15 Roligare 
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241 15 Bättre säkerhet för entreprenören 
242 15 Uppdateringshastigheten är beroende av hur vi kommer att gå till väga 
247 15 Infon uppdateras snabbare-vet ej! Men att man alltid ska vara säker på att sista 

versionen fås i datorn är ett måste för att programmet/databasen ska få 
användarnas förtroende. Infon måste kunna gå att lita på. Uppdateringen borde 
underlättas om den är digital! 
Fördel är även att du kan ge markägare/exploatör/kommun/myndighet mfl. Svar 
direkt – måste ej samla ihop infon från många olika ställen och ringa tillbaka 2 
veckor senare efter en ”mindre” utredning. 

248 15 Smidigare att arbeta i fält 
252 15 Tillgängligheten underlättas (lättare att hitta information). Den senaste 

uppdaterade/giltiga informationen finns i systemet 
253 15 Mindre andel manuellt tidsödande tråkigt arbete 
256 15 Jag har kryssat i ur ett idealt perspektiv och det är ju utopi. Uppdateringen är 

det stora problemet idag. I Tifo har vi problem med uppdateringen av 
uppgifterna i systemet. De dynamiska datat om vad som händer ute i 
anläggningarna är inga problem, det fungerar bra. Men de statiska 
datauppgifterna som är samma i upp till 50 år som t.ex. tekniska data och 
underhållsplaner. De är väldigt svårt att hålla uppdaterat. Detta tycker jag är en 
paradox. Egentligen kan det tyckas lätt att lägga resurser på något som sedan 
kan vara beständigt i många år men så är det inte. Jag tror att det är samma 
problem som i papperssystemen. Man måste vara expert på systemet och minst 
halvbra på den information som läggs in i systemen. Den linje jag hittills har 
drivit med Tifo är att lägga ut på UH-ingenjörer och några till att hålla de 
tekniska uppgifterna uppdaterade. Detta fungerar inte! Uppgifterna ändras för 
sällan för att flera personer ska vara experter på Tifo men för ofta för att t.ex. 
jag som systemansvarig ska hinna med att utföra ändringarna. 
Förslag på lösning: Använd en gammal beprövad metod. Upprätta en 
arkivfunktion även för den datorbaserade informationen. Denna arkivfunktion 
kan då bli expert på systemet och lära sig anläggningarna halvbra. 
Man blir rörd till tårar när man ser hur Ola, Monica och Christina ömt vårdat 
och försvarar sitt arkiv. Tänk om vi kunde få någon eller några personer som 
kände samma för datorbaserade manualer, instruktioner, tekniska data, 
fotografier, underhållsplaner m.m. 

266 15 Mycket viktigt att vi ser till att uppdatera, vi bör använda en gemensam databas 
275 15 Ökad risk för att information sprids till obehöriga 
279 15 Åtkomst kan egentligen inte behandlas som en enskild fråga. Nytta av att ha 

information tillgänglig via dator beror på formen som data lagras 
280 15 Det blir mindre antal väskor att ha med på tjänsteresor och de blir nog även 

lättare vilket tillsammans gör jobbet lättare. 
281 15 Kortare avbrottstider genom att lättare hitta reservdelar. 

Lägre kostnader-ja, om inte handläggaren lägger ner orimligt lång tid på att 
försöka finna något som inte finns i databaserna. 
Uppdatering av information blir snabbare-endast om stora krav på diciplin ställs 
på den som ska sköta uppdateringen. Dessutom måste denne veta vilken 
information som ska finnas samt komplettera informationen om den är 
bristfällig. 

286 15 Mina svar präglas av inställningen hellre tillgång till för mycket information än 
för lite och tar inte hänsyn till frekvensen i användandet av olika slags 
information 
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1112 15 Tvåvägskommunikation = utbyte av information. Idag jobbar jag med projekt 
där samtliga teknikgrenar finns samlade på gemensam databas, t.ex. 
kraftledningstunnlar runt Stockholm i projektstruktur. Berg, Mark, El, VVS 
m.m. En nackdel vid ”publicering“ är om man styr upp dokumentationen för 
hårt. Excel och worddokument inga problem, däremot cadritningar med färger, 
lagerhantering, cadprogram m.m. Plottfiler bör man göra i pdf-format. 
Sydkraft har ett annat system. Har jag fått i uppdrag att bygga om ett ställverk 
så får jag en CD med alla till anläggningen hörande dokument. 70% kanske är 
ointressanta för mig, men det har ingen betydelse. 

1118 15 Arbete i form av uppdatering av dokumentation blir bättre, arbete på 
anläggningarna är bra redan idag. 

1127 15 Glöm inte att man löser inte alla problem med datorbaserad information, viktigt 
är att få träffa beställande kunder och som ingår i vårt avtal med SvK. 

1164 15 Förhoppningsvis kommer all dokumentation så småningom finnas i en databas 
– och då just en databas. Om allt kan hållas löpande uppdaterat så blir det inga 
motstridande uppgifter en konsult/entreprenör etc kan hänvisa till om fel begås. 
Detta innebär att kraven både på SvK som uppdragsgivare, konsulter och 
anbudsgivande entreprenörer ökar. Idag är alla inom branschen medvetna om 
den bristande dokumentationen för både kraftledningar och ställverk. Vissa 
utnyttjar detta idag som affärsidé. 

1184 15 Det är problem med uppdateringen av schema i stationer, därför är just 
stationsschemor bra att ha ”on line” på något sätt 

1190 15 Lättare att planera var man skall underhålla för att få ut mest för lägst kostnad. 
Det är viktigt att väga nyttan i kostnader och inte bara i antalet svar. Hur viktas 
resultatet? 

1196 15 Arbetet blir roligare – färre tråkiga uppgifter med att leta information 
1198 15 Väntetid för att få info elimineras 
1199 15 Pålitlig (aktuell) information 
1210 15 Med mer data tillgänglig finns det alltid en risk att man spenderar mer tid med 

att bläddra genom data. Det skulle kunna leda till att arbetet tar längre tid. Men 
jag uppskattar att risken inte är så stor, och resultatet blir säkert bättre 

1219 15 Se kommentar på fråga 9 
1291 15 Angående uppdatering beror det väl på hur systemet blir uppbyggt – men en 

mer naturlig feedback åstadkommes självklart 
1293 15 Smidigare arbete 
1294 15 Om systemet är enkelt och lättmanövrerat överväger säkert fördelarna. Är det 

möjligt att koppla upp sig med ett 56 kB modem och dra nytta av systemet ute 
på stationerna, är det möjligt att effektiviteten ökar, till en lägre kostnad. Att 
sitta och bläddra i Cad-baserat ritningssystem eller att titta på Tiff/Jpeg/Bmp 
bilder via modem verkar dock inte vara någon arbetsbesparande höjdare. 

1303 15 Säkerheten höjs, ingen gammal information används 
 


