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Adapting a strategy concerning quality management can be an effective means för
organizations striving to enhance the quality which is delivered to its customers.
Especially within large infrastructure projects, which concern products with
considerable production costs and long technical life spans, tending to issues
regarding quality becomes important. The ISO 9000 series offers a quality
management standardization framework of which a plurality of organizations have
certified themselves as being practitioners. The standard encompasses quality
control, quality assurance and quality improvement as core elements in quality
management. The standard also integrates management of requirements as a
fundamental part, and a prerequisite, for the quality work in general. Despite the
framework supplied by the ISO 9000 series there are still degrees of freedom
which introduces risk.
By looking at how a certified company has implemented quality management in
large infrastructure projects this study is aiming to identify eventual deficiencies
within the quality systems employed, and potential measures which can remediate
the deficiencies. Qualitative interviews and literature studies are used to form the
empirical data.
Although the study confirms substantial quality management is undertaken in such
ways the delivered quality appears to be enhanced, some issues emerge. The most
comprehensive issue is confirmed as the need of the company to become less
dependent on its clients ability to provide comprehensive set of requirements.
Undertaken projects in general could benefit by increasing the abilities within
eliciting requirements from stakeholders, which could be achieved by integrating
stakeholder analysis into the processes of the company.

Handledare: Catarina Eklöf
Ämnesgranskare: Håkan Kullvén
Examinator: Elísabet Andrésdóttir
ISSN: 1650-8319, UPTEC STS19 031

Sammanfattning
Infrastruktur kallas de system av anläggningar som utgör grunden för ett samhälle att
kunna producera i allmänhet (Nationalencyklopedin, 2019a). Men på grund av dess
grundläggande samhälleliga funktion är infrastrukturen ofta komplex oavsett omfattning
(Kostka och Fiedler, 2016). Det är många olika aktörer och intressenter som påverkas
och är beroende av den varför det blir viktigt att den infrastruktur som tillhandahålls
håller hög kvalitet över tiden. Kostka och Fiedler (2016) trycker på vikten av planering
för att stora infrastrukturprojekt ska vara framgångsrika. De menar att projekten kräver
planering som är i paritet med den komplexitet som föreligger. Projektören, den som tar
fram de ritningar, modeller och dokument som beskriver slutprodukten, har en
betydande roll i ett projekts planeringsfas. Därför är projektören intressant att se
närmare på när avsikten är att undersöka vad som underbygger kvalitet i infrastruktur.
Studien utförs på initiativ av teknikkonsultföretaget ÅF. Inom ÅF utförs arbetet på
affärsområdet Road & Rail och affärsenheten Stora projekt.
Inom ramen av ett examensarbete undersöks vilka brister och potentiella åtgärder som
kan identifieras i företagets rådande kvalitets- och kravarbete. ÅF:s kvalitetsarbetet
präglas av att det är certifierat enligt ISO:s kvalitetsledningsstandard ISO 9001. ISO är
ett internationellt standardiseringsorgan som utför olika typer av certifieringar inom
flera olika teknikområden. Med ÅF:s kvalitetsledningscertifiering följer ett antal
riktlinjer för kvalitetsarbetet som utgör grunden till studiens avgränsningar. Kvalitet
struktureras och diskuteras med utgångspunkt av ISO:s riktlinjer i termer av
kvalitetssäkring, kvalitetsstyrning och kvalitetsförbättring. Som fundamental del i ett
ISO-certifierat kvalitetsarbete undersöks även det arbete som utgör framställning och
hantering av krav på slutprodukten.
I egenskap av projektör har ÅF bland annat uppdrag i projekten Ostlänken och
Mötesplats Nacka. I denna studie representerar Ostlänken och Mötesplats Nacka den
undersökta affärsenheten vad gäller kvalitets- och kravarbetet som utförs i uppdrag. Den
främsta anledningen till att studien avgränsas till de specifika uppdragen är för att ÅF
sade sig kommit längst i de uppdragen med avseende på arbetet relaterat till krav och
kvalitet. Ostlänken och Mötesplats Nacka har olika beställare vilka är av olika typ och
har olika egenskaper med avseende på organisationernas omfattning och kompetens.
Beställarnas olikheter bidrar till studien eftersom de har olika inställningar till hur ÅF:s
arbete relaterat till krav och kvalitet ska utformas i sina respektive uppdrag.
Studien utgår från kvalitativa ansatser baserade på semi-strukturerade intervjuer samt en
dokumentstudie. Respondenterna från ÅF är verksamma inom något eller båda av de
utvalda uppdragen, förutom en respondent som är ansvarig för det undersökta
affärsområdets generella kvalitetsledningssystem. Utöver respondenter på företaget
intervjuas även en person på Trafikverket om organisationens krav- och kvalitetsarbete.
Studien visar att det generella kvalitetsledningssystem som ÅF har är relativt oetablerat.
För att det i vidare bemärkelse ska användas aktivt och kontinuerligt i verksamheten
krävs det att fler innehar kännedom om kvalitetsledningssystemet samt är mer
användarvänligt, främst sett till dess plattform. Vidare identifierades risk för bristande
prioritet gällande arbetet relaterat till kvalitetsstyrning och kvalitetsförbättring, på flera

olika ledningsnivåer. Som potentiell åtgärd föreslås att företagsledningen blir tydligare
om vikten av kvalitet inom uppdrag, för att bidra till att kvalitet prioriteras. Gällande
kvalitetssäkring av projekterade handlingar genomförs den ibland precis innan leverans
vilket kan försvåra genomförandet av nödvändiga modifieringar. För att åtgärda ett
sådant utfall föreslås fastställande av rutiner som anpassar kvalitetssäkringen ytterligare
efter gällande förutsättningar. Ses det till företagets kravrutin utgår den från riktlinjer av
Trafikverket varför den främst är anpassad till uppdrag där Trafikverket är beställare.
För att ha rutiner till förfogande som passar uppdrag med olika beställare föreslås att
ytterligare en rutin specificeras och fastställs för uppdrag då den befintliga inte ska
användas. Med den befintliga kravrutinen är det även så att det förlitas till beställarens
kompetens vad gäller att framställa en kravbild som ser till de föreliggande behoven.
För att ÅF själva ska ha möjlighet att framställa en kravbild som ser till de föreliggande
behoven föreslås att en intressentanalys genomförs internt. Genom att dom inför en
initial intressentanalys kan dom bli mindre beroende av Trafikverket och således förlita
sig mer på den interna kompetensen. Värt att komma ihåg är dock att
infrastrukturprojekt innehar en komplexitet likt få andra typer av projekt vilket gör dom
extra svåra att projektera för – inte minst på grund av slutproduktens långa livslängd
samt den stora variationen, och mängden, av slutanvändare.

Förord
Denna studie genomfördes som ett examensarbete inom civilingenjörsprogrammet
System i Teknik och Samhälle vid Uppsala universitet under våren 2019. Arbetet har
utförts gemensamt av båda författarna på teknikkonsultföretaget ÅF i Solna. Under
studiens gång har många bidragit till dess utformning och författarna vill rikta ett stort
tack till alla som tog sig tiden att delta i studien. Utan er hade studien inte varit möjlig
att genomföra. Författarna vill också rikta ett extra stort tack till handledare på företaget
Catarina Eklöf samt ämnesgranskare Håkan Kullvén vilka har tillhandahållit
återkoppling och mycket värdefullt stöd genom arbetet.
Anna Jernlund och Simon Svahn
Juni 2019
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Ordlista
Syftet med ordlistan är att förklara vissa begrepp mer ingående för att senare få ett
bättre språk utmed arbetet. Syftet är vidare att läsaren ska få ett grepp om hur författarna
valt att använda vissa begrepp i rapporten – hur begreppen operationaliseras.
BIM - Byggnadsinformationsmodell. Ett digitalt visualiseringsverktyg i form av en
tredimensionell modell.
Geomatik - Samlingsbegrepp för geografiska informationssystem, mätteknik och BIM.
Systemhandling - Trafikverkets internhandling som beskriver alla väsentliga tekniska
lösningar för ny- och ombyggnads objekts fortsatta projektering. Ska överensstämma
med de beslutsfattande funktionskrav i tidigare utredningar.
Infrastruktur - Avser transportsystem för varor eller personer, som grundläggande
funktion i samhället.
System - En samling komponenter och element som i sin växelverkan med varandra
utgör en ordnad helhet (Nationalencyklopedins, 2019c). Antas här vara ett tekniskt
system.
Intressent - En person, grupp, organisation eller annan aktör som direkt eller indirekt har
ett intresse i hur ett system utformas.
Projekt och uppdrag - I de större projekten med Trafikverket som beställare kan en
distinktion göras mellan projekt och uppdrag. “Projekt” avser projektet i sin helhet
medan ÅF:s mindre del i projektet kallas “uppdrag”.
Verifiering - En företagsintern process för att säkerställa att systemet uppfyller de mer
specifika krav som framställts.
Validering - En företagsextern process som avser säkerställa att intressenternas behov
har tillgodosetts av systemet.
Kvalitetsledning - Arbete inom en organisation som till exempel kan innebära att
upprätta kvalitetspolicy, kvalitetsmål samt processer för att nå dessa mål (SIS, 2016).
Krav - Behov eller förväntningar som är angivna, underförstådda eller obligatoriska
(SIS, 2016) och som avser det en organisation producerar, en produkt.
Anläggningskrav - Krav som avser större delar eller hela anläggningen.
Genomförandekrav - Krav som definierar behov att uppfylla för att uppdraget ska kunna
genomföra byggnationen, exempelvis riktvärden för miljöpåverkan under byggskedet
(ÅF, 2015).
Objektspecifika krav - Krav som avser särskilda objekt som eventuellt utgör del i en
större anläggning.
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Kvalitetsstyrning - En del i kvalitetsledning inriktad mot att uppfylla krav (SIS, 2016).
Kvalitetsstyrningen innefattar huvudsakligen de processer som etableras i samband med
kvalitetsledning, processer som syftar till att underbygga kvaliteten i företagets produkt.
Kvalitetssäkring - En del i kvalitetsledning inriktad mot att ge förtroende för att
kvalitetskrav kommer uppfyllas (SIS, 2016).
Kvalitetsförbättring - En del i kvalitetsledning inriktad mot att öka förmågan att
uppfylla kvalitetskrav (SIS, 2016).
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1. Inledning
Kapitlet inleds med en problematisering där studiens relevans och kontext redogörs för.
Problematiseringen mynnar sedan ut i studiens syfte och frågeställningar. I efterföljande
avsnitt presenteras studiens avgränsningar.

1.1 Problematisering
Infrastruktur kallas de system av anläggningar som utgör grunden för ett samhälle att
kunna producera i allmänhet (Nationalencyklopedin, 2019a). Det avser bland annat
flygplatser, hamnar, eldistribution, vatten- och avloppssystem, teleförbindelser, och inte
minst vägar och järnvägar. Infrastrukturens omfattning varierar från att vara mer lokal,
som ett fjärrvärmenät, till att vara internationellt integrerad, som elnätet. Men på grund
av dess grundläggande samhälleliga funktion är infrastrukturen ofta komplex oavsett
omfattning (Kostka och Fiedler, 2016). Det är många olika aktörer och intressenter som
påverkas och är beroende av den, och detta ofta under dygnets alla timmar. Därför blir
det viktigt att den infrastruktur som tillhandahålls håller hög kvalitet över tiden. Inte
minst är det även viktigt att den infrastruktur som tas fram bibehåller sin funktion en
lång tid framåt. Att utveckla och bygga ny infrastruktur som möter samhällets alla krav
är därför allt som oftast mycket kostsamt (Kostka och Fiedler, 2016).
En process under vilken många av de allra största nybyggnationerna av infrastruktur
sker brukar kunna kallas för ‘stora infrastrukturprojekt’. Vad som egentligen bör anses
som ett sådant projekt varierar beroende på vad avsikten är, men åtminstone en
egenskap som kan ses som typisk är att projekten beräknas kosta från omkring fem
miljarder SEK och uppåt (Trafikverket, 2018a; Kostka och Fiedler, 2016). För att se på
ett exempel prognostiseras det att den första etappen av Sveriges nya
höghastighetsjärnväg, Ostlänken, kommer kosta 54 miljarder SEK att uppföra
(Trafikverket, 2018b). Det kan sättas i relation till den svenska statens inkomster 2018
som uppskattats till 1093 miljarder SEK (Regeringskansliet, 2019). Bara en etapp av
Ostlänken utgör således ca 5 % av landets statliga inkomster under ett år, vilket visar
hur omfattande ett stort infrastrukturprojekt kan vara i ekonomisk mening. Vidare har
det visat sig att dessa typer av projekt inte bara är kostsamma i grunden, de tycks bära
med sig en överhängande risk att bli ännu dyrare. En studie (Flyvbjerg m.fl., 2003) har
funnit att nio av tio projekt resulterar i betydande förseningar och
kostnadsöverskridelser, men även att den ekonomiska nyttan som projekten har
planerats att resultera i har blivit avsevärt begränsad. Mot denna bakgrund finns det
incitament till att med olika medel försöka förbättra processen som de stora
infrastrukturprojekten innebär, inte minst för att det är viktigt att samhället i sig ska få
ut största möjliga värde i förhållande till de investeringar som görs.
Kostka och Fiedlers (2016) trycker på vikten av planering för att stora
infrastrukturprojekt ska vara framgångsrika. De diskuterar bland annat hur dessa typer
av projekt tenderar att vara komplexa, inte minst på grund av omfattningen och
mängden intressenter, och att projekten kräver planering som är i paritet med den
komplexitet som föreligger. Därför kan det vara intressant att se närmare på en aktör
5

som har en betydande roll i projektens planeringsfas. Ses det till den svenska kontexten,
och till infrastruktur som avser transport, är Trafikverket en viktig återkommande aktör
vad gäller planerande – både inom ramen för projekt och utanför. Som projektägare blir
det deras roll att leda projektet. Men en annan central aktör i planeringsfasen är
projektören som har upphandlats för att utforma infrastrukturen med alla dess tekniska
system (Trafikverket, 2017; Tonnquist, 2018).
Hur projektören arbetar för att ta fram ritningar, modeller och dokument, som beskriver
hur infrastrukturen ska byggas, har en omfattande inverkan på slutprodukten. För att
öka chanserna att leverera en bra produkt väljer därför många att strukturera och
systematisera sitt arbete enligt etablerade upplägg som anses fungera väl. Ofta benämns
det som att organisationen har implementerat ett kvalitetsledningssystem
(Nationalencyklopedin, 2019b). Dessa system kan certifieras enligt standarder från ISO1
– mer specifikt ISO 9000 serien (SIS, 2015). ISO 9000 kräver ett system som bland
annat omfattar kvalitetssäkring, kvalitetsstyrning samt kvalitetsförbättring (SIS, 2016).
Standarden kan ses som en sammanhängande helhet för vad som bör beaktas för att
uppnå bättre kvalitet i det som produceras. Även om den är mycket omfattande lämnar
den inte sällan utrymme för organisationen att välja vilka åtgärder som ska se till det
som behöver beaktas. Det blir således viktigt att de åtgärder som väljs är effektiva och
inte resulterar i brister, eftersom nyttan med kvalitetsledningssystemet annars riskerar
att inte realiseras.
I ISO:s standard (SIS, 2016, 2015) ligger tonvikt ofta på hantering av krav i syftet att
underbygga kvalitetsarbetet och därmed förbättra slutprodukten. Det är inte förvånande
eftersom de krav som ställs definierar vilka kvaliteter det är som önskas hos produkten,
och att kännedom om dessa är en förutsättning för att kunna leverera rätt kvalitet. Även
Dick m.fl. (2017) trycker på att kraven, och arbetet kring dem, utgör en fundamental del
i projekt eftersom de ger explicita uttryck för de behov som föreligger och specificerar
vad en lösning måste ha för egenskaper för att kunna tillgodose dem. Vidare hänvisar
Dick m.fl. till en studie som visar att en inkomplett kravbild har varit den främsta av ett
antal olika orsaker till att projekt har misslyckats. Således tycks det finnas incitament
att, precis som med kvalitetsarbete generellt, arbeta strukturerat och systematiskt med
de krav som ställs.
I samband med stora infrastrukturprojekt i Sverige är det som tidigare nämnts ofta
Trafikverket som agerar beställare. De har en stor organisation med resurser och
kompetens som kan möjliggöra för ett kravställande som resulterar i en slutprodukt med
hänsyn tagen till viktiga intressenter och aspekter (Trafikverket, 2018a). Det finns
emellertid andra aktörer som beställer inom ramen för stora infrastrukturprojekt, vilka
inte nödvändigtvis har samma förutsättningar att kunna agera kompetent kravställare.
Som projektör kan det i sådant fall vara problematiskt att inte ha arbetssätt som
oberoende av erhållen kravbild kan framställa alla de krav som utgör grund för
utvecklingen av rätt slutprodukt – det vill säga en produkt som tillgodoser alla behov
som har bedömts som rimliga. Om projekteringen brister i att se till alla relevanta
aspekter riskerar utvecklingen av infrastrukturen att inte resultera i rätt kvalitet. Därför
behöver projektören vara mindre beroende av att beställarens kompetens.
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1.2 Syfte och frågeställningar
Detta examensarbete tar sin utgångspunkt i ett företag som arbetar med projektering
inom ramen för stora infrastrukturprojekt. ÅF vill undersöka det implementerade
kvalitets- och kravarbetet för att kartlägga hur det påverkar kvaliteten i det som
levereras. Genom att närmare undersöka det kvalitets- och kravarbete som föreligger
syftar studien till att identifiera eventuella brister och potentiella åtgärder. På så vis kan
bättre förutsättningar skapas för att utveckla kvalitets- och kravarbetet så att den
levererade kvaliteten höjs. Syftet mynnar således ut i följande frågeställningar:
▪
▪
▪

Vilka eventuella brister kan identifieras i samband med det rådande
kvalitetsarbetet?
Vilka eventuella brister kan identifieras i samband med det rådande kravarbetet?
Vilka potentiella åtgärder finns för de identifierade bristerna?

Genom att söka svar till frågeställningarna belyser arbetet hur implementering av
kvalitetsstandarder kan se ut och hur standarderna växelverkar med en komplex
verklighet. En sådan implementering kan få många utfall och det ses som ett intressant
bidrag att kartlägga ett sådant. På så vis fås ett grepp om konsekvenserna av de
frihetsgrader som en etablerad kvalitetscertifiering tillåter och arbetet kan utgöra en
studie som bidrar utvecklingsarbetet av kvalitetsstandarder generellt.

1.3 Avgränsningar
För att begränsa omfattningen av det kvalitetsarbete som beaktas kommer studien
avgränsas till kvalitetsstyrning, kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring (se ordlistan) –
begrepp som ISO inkluderar i ett kvalitetsledningssystem (SIS, 2015, 2016). Därför
omfattas inte andra eventuella typer av kvalitetsarbete.
Med begreppet krav avses de krav som ser till egenskaper i den produkt som tas fram.
Därför ligger fokus inte på till exempel krav som avser det arbete som genomförs för att
ta fram produkten.
På ÅF projekteras flera uppdrag samtidigt och däribland uppdragen Ostlänken och
Mötesplats Nacka. Författarnas kontaktperson på ÅF uttryckte att Ostlänken och
Mötesplats Nacka var de uppdrag på affärsområdet Road & Rail där kvalitetsarbetet har
kommit längst. Studien avgränsas således med avseende på undersökningen av krav och
kvalitetsarbetet ute i uppdragen att omfatta Ostlänken och Mötesplats Nacka.
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2. Bakgrund
Detta avsnitt inleds med en introduktion till det undersökta företaget, företagets kontext
samt viktiga aktörer. Vidare presenteras de uppdrag på företaget som studien berör.

2.1 Företaget
År 1895 skapas industriföreningen Södra Sveriges Ångpanneförening med syftet att
bevaka ångpanneägares intressen. Med frekventa besiktningar av säkerhet kring
ångpannor var målet att förhindra olyckor. Verksamheten utvecklas snart till att även
omfatta inspektion av elinstallationer men det är först under 1960-talet som Södra- ,
Mellersta- och Norra Sveriges Ångpanneförening fusioneras till Ångpanneföreningen
(ÅF). Föreningen fortsätter att växa med åren och under 1980-talet övergår
verksamheten till aktiebolagsform och företaget börjar renodlas för att fokusera mer på
teknisk konsultverksamhet. Under 1990-talet etableras en grafisk profil för företaget och
alla dotterbolag börjar använda en gemensam logotyp. Nu börjar ÅF bli en något mer
internationell aktör med representation i Polen, Finland, England och Norge, även om
fokus ligger på den svenska marknaden. Med ambitionen att bli Europas ledande
tekniska konsultbolag fortsätter företaget att växa under 2010-talet – nationellt liksom
internationellt förvärvar ÅF många konsultföretag av olika storlek (ÅF, 2019a). Fram
till 2019 har antalet anställda stigit kraftigt och är ungefär 16 000 stycken. Företaget
definierar sig idag som ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom
sektorerna energi, industri och infrastruktur. ÅF omsätter cirka 19 miljarder SEK per år,
ser sig som baserat i Europa och finns representerade i fler än 50 länder (ÅF, 2019b).
Verksamheten sker visserligen inom de tre sektorerna energi, industri och infrastruktur,
men organisationen2 är indelad i de fem divisionerna Industrial & Digital Solutions,
Process Industries, Energy, Management Consulting och Infrastructure. Ses det till
Infrastructure är divisionen verksam framför allt i Skandinavien (ÅF, 2019b).
Infrastructure består av de fem affärsområdena Architecture & Design, Buildings,
Project Management, Road & Rail samt Water & Environment (ÅF, 2019b). Inom Road
& Rail delas verksamheten in i affärsenheter varav en heter Stora Projekt. Den
affärsenheten arbetar med de allra största och mest komplexa projekten inom väg och
järnväg (ÅF, 2019e). Det är vid denna affärsenhet som detta arbete tar sin utgångspunkt
rent organisatoriskt.
Inom uppdragen finns även en organisation som ser olika ut beroende på uppdragets
storlek och vad det syftar till att producera. Ett omfattande uppdrag kan till exempel ha
en organisation med styrgrupp, uppdragsledning, expertråd, stödfunktioner (arbetsmiljö,
BIM-samordnare, administration, etc.). Men en av de mer bestående grupperingar i
organisationen är de teknikområden som behövs just för den anläggning som ska tas
fram. Dessa kan exempelvis vara bergteknik, byggnadsverk, vatten- och avlopp, trafik,
signalteknik, etc. (ÅF, 2019f).

2

I samband med sammanslagningen mellan ÅF och ett annat teknikkonsultföretag Pöyry under 2019
ändras organisationen. Den nya organisationen framgår inte i detta examensarbete.
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2.2 Företagets kontext
För att kunna se närmare på ÅF, eller snarare affärsenheten Stora Projekt, och dess
arbete kan det vara användbart att översiktligt beskriva kontexten i vilken affärsenheten
verkar. Med utgångspunkt i ett aktuellt projekt, Ostlänken, ses det närmare på hur
arbetet är upplagt och vilka aktörer som är inblandade. Inom projektet ska en ny
höghastighetsjärnväg anläggas men det förfarande som beskrivs är i stora drag
representativt även för andra typer av infrastrukturprojekt.
2.2.1 Faser och arbetsmoment
Stora projekt inom transportinfrastruktur inleds ofta med olika typer av utredningar som
understödjer i valet av åtgärd i det befintliga transportsystemet. Detta har föregåtts av att
behov på olika sätt har framgått vilka potentiellt kan tillgodoses av någon typ av åtgärd.
Här använder Trafikverket, som ofta är beställare i denna kontext, en fyrstegsprincip
(Trafikverket, 2019a). Den innebär att en av fyra åtgärder väljs för att tillgodose de
föreliggande behoven, se tabell 1.
Tabell 1. Trafikverkets fyrstegsprincip som används vid åtgärdsvalsstudie.
Åtgärd

Innebörd

“Tänk om”

“Bygg om”

Åtgärder som kan påverka behovet av transporter och val av
transportsätt
Åtgärder som effektiviserar nyttjande av befintlig infrastruktur och
fordon
Begränsade ombyggnadsåtgärder

“Bygg nytt”

Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder

“Optimera”

Om det är aktuellt att bygga ny väg eller järnväg kräver lagar kopplade till denna typ av
infrastruktur att en planläggningsprocess efterföljs. Det huvudsakliga syftet med
processen är att den nya transportinfrastrukturen ska få god anknytning till annan
samhällsplanering och miljölagstiftning, vilket bland annat innebär krav på samråd med
kommuner och andra intressenter. Under denna process utvärderas olika lokaliseringsoch utformningsalternativ och utfallet är att en väg- eller järnvägsplan har tagits fram.
Planen reglerar den tänkta anläggningens utformning och tekniska system så att
markbehoven kan klarläggas och göras anspråk på. För större projekt som bedömts ha
betydande miljöpåverkan krävs även att en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.
Parallellt med framtagningen av en väg- eller järnvägsplan och en eventuell
miljökonsekvensbeskrivning produceras även det som kallas systemhandlingar. Dessa
handlingar preciserar anläggningen och dess tekniska system i större grad än väg- eller
järnvägsplanen. De teknikområden som ryms inom arbetet med systemhandlingar kan
till exempel vara bergteknik, hydrogeologi, signalteknik, elsystem, etc. Med
utgångspunkt i de hittills färdigställda handlingarna (väg- eller järnvägsplan,
miljökonsekvensbeskrivning och systemhandlingar) tas sedan bygghandlingar fram.
Dessa är så pass preciserade att anläggningen kan börja byggas för att till slut
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färdigställas. Därefter följer förvaltandet av anläggningen vilken kan se olika ut
beroende på upplägg (Trafikverket, 2019a).
De huvudsakliga faserna och arbetsmomenten i ett större infrastrukturprojekt kan
sammanfattas i
▪

▪
▪

en planeringsfas som initialt består av utredningar och förundersökningar, och
som i huvudsak består av framtagandet av väg- eller järnvägsplan,
systemhandlingar, miljökonsekvensbeskrivning och bygghandlingar (även kallat
projektering)
en utförandefas som består av byggskedet
en drift- och underhållsfas som utgörs av förvaltandet av anläggningen

Faserna med arbetsmomenten de innebär kan resultera i projektlivslängder som sträcker
sig upp mot tiotalet år (Trafikverket, 2019b, 2018b). Faser tillsammans med deltagande
aktörer sammanfattas i figur 1. I nästa avsnitt presenteras aktörerna närmare.

Figur 1. Översiktlig sammanfattning av vilka faser och aktörer som vanligen ingår i
infrastrukturprojekt (uppdragsledare, intervju 11/2 2019).
2.2.2 Aktörer
Det krävs ett antal olika aktörer för att hantera det arbete som ett projekt innebär. En
central aktör är beställaren som tar initiativ till projektet eftersom behov har
uppmärksammats som kan tillgodoses inom ramen för nybyggnation. I detta fall är det
frågan om de allra största infrastrukturprojekten varför det ofta innebär att det är
Trafikverket som agerar beställare. Men i andra situationer kan det även vara kommuner
eller exempelvis Trafikförvaltningen, under Region Stockholm, som är
beställarorganisation för kollektivtrafiken (Region Stockholm, 2019).
För att lyckas med projektet är det viktigt för beställaren att få tag på rätt kompetenser. I
stora projekt kan det innebära att upp mot 20–30 olika teknikområden krävs för att ta
fram den tänkta anläggningen (uppdragsledare, intervju 11/2 2019). I det tidigare
utredningsarbetet kan beställaren anställa specifika konsulter för att utföra olika typer av
uppdrag som berör exempelvis geologi, miljö etc. Vid framtagning av järnvägsplan,
systemhandlingar, miljökonsekvensbeskrivning och bygghandlingar krävs emellertid
mer omfattande kompetens. Då kan det vara lämpligt att upphandla hela tjänsten från ett
eller flera konsultföretag som tillsammans har merparten av den kompetens som
projektet kräver och som därmed kan ta ett större ansvar gentemot beställaren. Den
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tjänst som ett teknikkonsultföretag ofta utför kallas för projektering och därför kan
företagets roll kallas för projektör (Trafikverket, 2019a). Under projekteringen
utvecklas det material utifrån vilket tekniska system, lösningar, detaljer sedan kan
byggas ute på plats. Utförandefasen genomförs sedan, ofta med stöd från projektören,
av en annan aktör som vanligen kallas entreprenör – den som utför det fysiska
byggandet av anläggningen. Dock förekommer företag som både projekterar och
bygger, och motsvarande upphandlingsform kallas för totalentreprenad (Byggindustrin,
2015). Till sist förvaltas anläggningen.
För att sammanfatta de huvudsakliga aktörerna i infrastrukturprojekt finns således en:
▪
▪
▪

Beställare som har identifierat ett behov, tex i transportsystemet
Projektör som är den huvudsakliga producenten i planeringsfasen.
Entreprenör som är den huvudsakliga producenten i utförandefasen

2.2.3 Trafikverket
Som återkommande aktör i samband med infrastrukturprojekt, speciellt de som lyfts i
detta arbete, ges Trafikverket en översiktlig presentation. Trafikverket är den svenska
statens myndighet för långsiktig planering av transportsystemet för väg- och
järnvägstrafik samt sjöfart. De har ansvar för byggande, drift och underhåll av statliga
vägar och järnvägar och verksamheten ska främja effektiva, miljöanpassade och säkra
transporter (Nationalencyklopedin, 2019d). På uppdrag av regeringen tar Trafikverket
fram och följer “den nationella planen” för transportinfrastruktur, som för tillfället avser
år 2018–2029. Planen fokuserar framför allt på att rusta upp och bygga ut järnvägsnätet,
säkra framkomligheten för tung trafik på väg och järnväg samt att i större utsträckning
koppla upp och digitalisera transportsystemet (Trafikverket, 2018c).
Bortom ledning och centrala funktioner (ekonomi, inköp, HR, juridik, etc.) består
organisationen av ett antal verksamhetsområden, se tabell 2. Till skillnad från många
andra beställare av infrastrukturprojekt innebär Trafikverkets organisation att den
rymmer intern kompetens som kan möjliggöra för ett mer avvägt beställande som ser till
relevanta intressenter. Inte minst förväntas organisationen förvalta de statliga medel de
har till förfogande på sätt som ser till samhällets bästa. Därför är det inte oväntat om det
föreligger ett strukturerat arbete hos Trafikverket med avseende på till exempel
kravställande som syftar till att uppnå den kvalitet de bedömt som lämplig. I och med
arbetets syfte kan det vara intressant att se närmare på hur Trafikverket arbetar med sitt
kravställande.
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Tabell 2. Verksamhetsområden i Trafikverket (Trafikverket, 2018a)
Verksamhetsområde
Planering

Beskrivning
Planerar för den statliga infrastrukturen
och är Trafikverkets kontaktyta för
medborgare, näringsliv,
samarbetspartners och avtalskunder.

Trafik

Övervakar och leder trafiken på väg och
järnväg. Bland annat så levererar de
trafikslagsövergripande trafikinformation
så att systemet används säkert och
effektivt.
Förvaltar, underhåller, och utvecklar vägoch järnvägsnätet med tillhörande
tekniska system.
Ansvarar för Trafikverkets ITinfrastruktur och den tekniska
förvaltningen av IT-lösningar.
Ansvarar för upphandling, genomförande
och uppföljning av Trafikverkets större
ombyggnadsåtgärder och
nyinvesteringar. Driver de projekt som
har en budget på upp till fem miljarder
SEK.

Underhåll

Informations- och kommunikationsteknik

Investering

2.2.4 Personalomsättning
En faktor som präglar teknikkonsultbranschen, som ÅF är en del av, är att
personalomsättningen historiskt sett är hög. En nyhetsartikel publicerad 2016 benämner
personalomsättningen som rekordhög, och personalomsättningen för teknikkonsulter
var då 15 % (Teknikdygnet, 2016). Artikeln utgick från branschorganisationen
Innovationsföretagens statistik över personalomsättning. Den senaste statistiken visar att
under 2018 förelåg en än högre personalomsättning – 16 %. Andelen har dock gått ned
efter 2017 då personalomsättningen tycks ha nått sitt hittills högsta värde 17,5 %
(Innovationsföretagen, 2019). Den höga personalomsättningen får sannolikt ett antal
olika konsekvenser för aktörer i branschen. Till exempel kan personalomsättningen
påverka omfattningen av behovet av att utbilda nyanställa i de specifika arbetssätt som
ett företag har. Det kan även påverka exempelvis den hastighet med vilken företaget
förlorar personal som har utbildats i företagets specifika arbetssätt. Inom ramen för
denna studie aktualiseras frågan om hur kvalitetsarbetet vid ÅF eventuellt påverkas.

2.3 Företagets uppdrag
ÅF är aktiva och projekterar i flera stora infrastrukturprojekt samtidigt, däribland
Ostlänken och Mötesplats Nacka. Som tidigare nämnt i avsnitt 1.3 Avgränsningar
avgränsas studien med avseende på kartläggning och analysering av kvalitets- och
kravarbetet ute i uppdrag till uppdragen Ostlänken och Mötesplats Nacka. Uppdragen i
12

sig är inte av primärt intresse utan det är huvudsakligen arbetssätten i dem. Därför följer
endast översiktliga redogörelser som anses tillräckliga för att läsaren på bästa sätt ska
kunna ta sig an studien i övrigt.
2.3.1 Ostlänken
I och med bygget av höghastighetsjärnvägen Ostlänken försöker Trafikverket att
tillgodose det långsiktiga behovet av hållbara resor och transporter mellan Stockholm,
Göteborg och Malmö. Inte minst avlastas de befintliga stambanorna, som är hårt
belastade, så att regionaltrafik och godstransporter kan öka i andel. Under den första
etappen byggs 16 mil dubbelspårig höghastighetsjärnväg från Järna till Linköping,
vilket omfattar ungefär 200 broar och 20 kilometer tunnel. Målet är att etappen ska vara
färdigbyggd mellan år 2033–2035 (Trafikverket, 2019c). Den planerade
järnvägsanläggningen har delats upp i fyra delsträckor där var del blivit föremål för
olika anbud. ÅF och Tyréns projekterar tillsammans den första etappen och ska ta fram
en järnvägsplan, systemhandlingar och en miljökonsekvensbeskrivning (ÅF, 2019f).
Projektet i sin helhet beräknas kosta cirka 54 miljarder SEK och beställare är
Trafikverket (Trafikverket, 2018b).
2.3.2 Mötesplats Nacka
I samband med att den blå linjen av Stockholms tunnelbana byggs ut och får tre nya
stationer i Nacka planerar kommunen att utveckla centrala Nacka vid den
tunnelbanestation som ligger där. Det innebär bland annat att Värmdöleden (för
motortrafik) flyttas något för att göra plats för en bussterminal som är ansluten till
tunnelbanestation “Nacka”. Både väg och terminal överbyggs 300 meter där en park
med intilliggande bostäder ska anläggas (Trafikverket, 2019d). Genom ombyggnationen
syftar kommunen till att “[...] bygga en tät och levande kvartersstad på en plats som
idag domineras av biltrafik.” (Nacka kommun, 2019). Eftersom Trafikverkets vägplan
och Nacka kommuns detaljplan täcker samma geografiska område anger Trafikverket
att planläggningsprocessen är samordnad, vilket bland annat innebär att samråd
genomförs gemensamt av kommunen och Trafikverket. Då tunnelbanan är inblandad
berörs även Trafikförvaltningen (SLL) (Trafikverket, 2019d). I detta projekt har ÅF fått
i uppdrag att upprätta vägplan och ta fram underlag till detaljplan,
miljökonsekvensbeskrivning och systemhandlingar. Projektet i sin helhet beräknas kosta
drygt två miljarder SEK (Nacka kommun, 2019). Beställare för uppdraget är Nacka
kommun.
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3. Teori
Detta kapitel behandlar inledningsvis kvalitet där begreppets komplexitet diskuteras.
Efter det generella avsnittet om kvalitet följer en presentation av ISO:s standarder med
fokus på standarder kring kvalitetsledningssystem och därefter certifiering.
Kvalitetsavsnittet påvisar vikten av ett fungerande arbete relaterat till krav vilket
behandlas i det senare avsnittet. Det avsnittet behandlar bland annat en kontext till
kravhanteringen, en etablerad modell som kan beskriva ett projekts generella
utvecklingsprocess, samt en redogörelse för en process som framställer och definierar
de krav som skapar utgångspunkt för hela projektet – intressentkraven. Syftet med dessa
delar är således att definiera en kontext och en referensram utifrån vilken det
projekterande företagets existerande arbete kan jämföras med. Detta möjliggör en
granskning av det existerande arbetet och att kartlägga eventuella brister och potentiella
förbättringsmöjligheter.

3.1 Kvalitet
Ur ett historiskt perspektiv blommade intresset och användandet av begreppet kvalitet ut
främst efter andra världskriget då Japan hade stora resursproblem och behövde tänka om
och effektivisera sin produktion (Strannegård, 2007). Detta ligger till grund för
biltillverkaren Toyotas verksamhet och dess utveckling. Efter andra världskriget gick
Eiji Toyoda in i företaget och implementerade något som idag kallas för Toyota
Production System (TPS) vilket mynnade ut i verksamhetsstrategin Lean (Olhager,
2013). En annan viktig del av kvalitet och begreppets etablering något som ibland kallas
för det tysta startskottet av en global kvalitetsrörelse i företagsvärlden, är begreppet
Kaizen (Strannegård, 2007). Begreppet Kaizen kommer från Joseph Jurans modeller om
ständig förbättring av samtliga enskilda komponenter samt komponenterna som en
sammansatt enhet (Strannegård, 2007). Den ständiga förbättringen innefattar att
eliminera allt som inte tillför slutprodukten värde. Kaizen och Lean innefattar båda
elimineringen av icke-värdeskapande processer och från dessa influerades den
västerländska företagsvärlden och nya verksamhetsstrategier växte fram, bland annat
Total Quality Management (TQM), ISO 9000 och Six sigma. Vikten av ett väl
fungerande kvalitetssystem anammades världen över och idag finns det många
produktionsföretag som använder åtminstone någon av tidigare nämnda
verksamhetsstrategier i sitt kvalitetsarbete. I Sverige har kvalitetscertifiering blivit
vedertaget och nästintill en självklarhet. Många företag använder kvalitetsutmärkelser
eller certifieringslogotyper för att kommunicera trovärdighet till intressenter
(Strannegård, 2007). Liedman (2007) belyser att överflödet av kvalitetscertifieringar
kan kopplas till det som ibland benämns för risksamhälle – ett samhälle där åtgärder
måste vidtas för att minimera riskerna. ”Vi vill ha hängslen, livrem och försäkringar för
alla möjliga eventualiteter” (Liedman, 2007). Jönsson (2007) belyser i liknelse med
risksamhället att det är konsekvenserna av det nya som skrämmer. I och med den snabbt
föränderliga värld vi lever i idag går det ibland för fort och konsekvenserna av det nya
exkluderas allt för ofta. Detta genererar enligt Liedman (2007) explicita
kvalitetskriterier som kräver att kvalitet ska mätas för möjlighet att bedömas men enligt
Strannegård (2007) måste kvalitet innefatta både det mätbara och det omätbara för att
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forma en komplett och rättvis bild, men att vi idag inte har verktygen som gör det
möjligt att väga in de omätbara och de mätbara kvaliteterna i en samlad bedömning. Att
reda ut frågan om hur något omätbart ska vägas in skulle eventuellt behöva föregås av
en djupare diskussion om mätbarhet i sig. Men detta arbete har inga ambitioner att föra
den diskussionen vidare. Däremot exemplifieras hur begreppet kvalitet har
operationaliserats i näringslivet. Samtidigt framgår att begreppet rymmer en viss
komplexitet.
Huruvida standarder är mätbara eller ej är omtvistat men enligt SIS (2016) är det
standardiserade arbetssätt som “får världen att fungera” (SIS, 2016). Intresset för
hängslen och livremmar att förlita sig på tycks vara fortsatt stort och antalet
certifieringar har följt en exponentiell utvecklingskurva (Certifiering.nu, 2019), inte
minst med avseende på kvalitet. Ett inflytelserikt initiativ till standardisering med
avseende på kvalitetsledning är ISO 9000 serien – “Ledningssystem för kvalitet”
(Poksinska m.fl., 2002). Dock riktas en del kritik mot implementerandet av ISO på
grund av dess fokus på dokumentation och beskrivs ibland som “... nothing more than
another paper-driven process for bureaucrats to approve” (Poksinska m.fl., 2002). Den
vanligaste kritiken mot ISO har McLachlan (1996) identifierat som bland annat att vara
opassande partiskt anpassat för produktion, att inte tillgodose de mindre företagens
behov samt att det fortfarande är möjligt att producera och sälja skräp. Vidare belyser
Poksinska m.fl. (2002) att en certifiering inte automatiskt medför defektfria och
högkvalitativa produkter eller tjänster, snarare att ett kvalitetssystem finns på plats samt
att organisationen har kapaciteten att förse dess kunder med kvalitativa produkter och
tjänster. I fortsatt linje med Poksinska m.fl. (2002) menar en tidigare revisionsledare på
Semko-Dekra att en certifiering i grunden ska vara ett bevis på att företaget ständigt vill
bli bättre snarare än att de automatiskt blir bättre (Andersson, 2004). Certifieringen
tycks alltså lämna utrymme för en viss godtycklighet i den grad till vilken
organisationen verkligen tillgodogör sig fördelar som kan komma med certifieringen. I
analysen kommer studien återkoppla till diskussionen som presenteras här.
3.1.1 ISO-standard
För studien är det intressant att se närmare på ISO samt de standarder som ÅF valt att
implementera. I senare delar är det möjligt för studien att återkoppla till standarderna,
bland annat för att kartlägga hur praktiken förhåller sig till de mer teoretiska föreskrifter
som ISO-dokumentationen utgör.
ISO är en global organisation som ansvarar för standardiseringen inom i stort sett alla
teknikområden (Helling, 1995). Swedish Standard Institute, SIS, är den svenska
standardiseringsorganisationen som ansvarar för den svenska omvandlingen av ISOstandarderna. SIS är också medlem och representerar Sverige i ISO. ISO-standarder
används i stora delar av världen och ämnar medföra tillförlitliga och säkra arbetssätt och
underlätta informationsutbytet då alla talar samma tekniska språk (Boverket, 2019). I
Sverige är tillämpningen av ISO-certifieringar och standarder mycket vanligt
förekommande i många branscher eller som Strannegård (2007) uttrycker sig snarare
som “[..] hygienfaktorer. Självklara, en del av ett välskött företag, men inget
exceptionellt som förtjänar uppmärksamhet”. Standard definieras enligt ISO (2019a)
som:
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“Ett dokument, upprättat i konsensus och fastställt av erkänt organ, som för allmän och
upprepad användning ger regler, riktlinjer eller kännetecken för aktiviteter eller deras
resultat, i syfte att nå största möjliga reda i ett visst sammanhang. “
- ISO, 2019a.
I det följande kommer kvalitetsledningsstandarder från ISO 9000 serien att behandlas,
däribland ISO 9000:2015 som definierar fundamentala koncept och begrepp inom
kvalitetsledning, samt ISO 9001:2015 som definierar de krav som en organisations
kvalitetsledningssystem måste uppfylla (ISO, 2019b). För enkelhets skull benämns de
som ISO 9000 och ISO 9001.
3.1.2 Kvalitetsledningssystem
Att vara certifierade eller att tillämpa standarder är frivilligt men det förekommer att
olika myndighetsföreskrifter hänvisar till specifika standarder (SIS, 2019), eller att
företag måste vara certifierade för att få lämna anbud på uppdrag (Hansson m.fl., 2017
s.470). Vanligt förekommande är certifieringar av ledningssystem i termer av kvalitet,
miljö och arbetsmiljö. Ett ledningssystem är ett ramverk av policys, processer och
rutiner som används i verksamheten för att säkra att organisationen genomför de
aktiviteter som behövs för att nå sina mål (Selander, 2018). Ledning med avseende på
kvalitet, så som ISO 9000 lägger upp det, innefattar enligt SIS (2016) att upprätta
kvalitetspolicy och kvalitetsmål samt processer för att uppnå kvalitetsmålen genom
planering av ett kvalitetsledningssystem. Processerna för att nå kvalitetsmålen återfinns
i det planerade kvalitetsledningssystemet som helhet och ska enligt SIS (2016) bland
annat innefatta kvalitetssäkring, kvalitetsstyrning och kvalitetsförbättring.
Kvalitetssäkringen är inriktad mot att ge förtroende för att kvalitetskrav kommer
uppfyllas, kvalitetsstyrningen innefattar arbetet för att uppfylla kvalitetskraven och
kvalitetsförbättring är inriktad mot att öka förmågan att uppfylla kvalitetskraven. Inom
ramen för ISO 9000 (SIS, 2016) återfinns inga vidare specifikationer för hur de
specifika delarna bör genomföras, snarare en stor frihet till egen tolkning. Det framgår
emellertid i ISO 9001 att dess avsikt är att skapa mer generella standarder som går att
tillämpa i många typer av organisationer (SIS, 2015), vilket visserligen motiverar mer
öppna definitioner.
Av begreppen kvalitetsstyrning, kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring uppfattar
författarna det som att det första begreppet har störst omfattning. Kvalitetssäkring och
kvalitetsförbättring kan ses som mer konkreta och att de inte behöver definieras mer
utförligt än vad de görs i dokumentationen (SIS, 2016). Begreppet kvalitetsstyrning kan
emellertid definieras utförligare än i dokumentationen, inte minst eftersom det framgår
att begreppet tycks ha större omfattning än de andra två. Till exempel kan
kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring ses som att de i huvudsak kommer till uttryck i
två olika typer av rutiner i ett företags verksamhet. Kvalitetsstyrningen, som den förstås
i dokumentationen omfattar å andra sidan alla de rutiner som implementeras i syfte att
säkra och bidra till förbättrad kvalitet eftersom “den innefattar arbetet för att uppfylla
kvalitetskraven” (SIS, 2016). Då dokumentationen lämnar stort utrymme för tolkning
tydliggör författarna hur begreppet tolkas i detta arbete – främst för att underlätta den
analys som sker med avseende på kvalitetsstyrning i senare kapitel: Kvalitetsstyrning
ses som de processer som medvetet införs för att säkra och förbättra kvalitén i det som
företaget producerar. Definitionen omfattar visserligen både kvalitetssäkring och
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kvalitetsförbättring, men dessa har för enkelhets skull hanterats mer djupgående
separerat. På så vis kan kvalitetsstyrning ha en mer övergripande innebörd.
De tre begreppen (kvalitets-styrning, -säkring och -förbättring) används som teoretiskt
verktyg genom att ÅF:s arbete kartläggs och analyseras utifrån dem. På så vis får
studien en tydligare struktur och ett mer definierat språk i samband med arbetets delar
som rör kvalitet.
3.1.3 Kvalitetscertifiering, ISO 9001
ISO 9001 (SIS, 2015) är inriktad på de krav vilket kvalitetsledningssystemet i sig skall
uppnå, dock utan specifika föreskrifter för hur de skall uppnås. Kvalitetsprofilen
William Edwards Deming betonar vikten av att identifiera processer i arbetet enligt: “If
you can’t describe what you are doing as a process, you don’t know what you’re
doing.” (Dick m.fl., 2017). Därför är det inte förvånande att även ISO:s
kvalitetsstandarder trycker på vikten av processer. Till exempel förordar ISO 9001 ett
processinriktat kvalitetsarbete, vilket innebär att processer och hur de samverkar
definieras och hanteras systematiskt så att avsedda resultat uppnås i enlighet med
organisationens strategiska inriktning och kvalitetspolicy (SIS, 2015). Vidare menar
ISO att ett processinriktat kvalitetsledningssystem möjliggör och förenklar arbetet med
att förstå och ständigt uppfylla krav samt att genomföra verknings- och värdefulla
processer med ett kontinuerligt förbättringsarbete (SIS, 2015). Med implementeringen
av ISO 9000 serien för en organisations kvalitetsledningssystem ämnar standarderna att
öka organisationens medvetenhet i fråga om att uppfylla krav och förväntningar hos
sina kunder och andra intressenter (SIS, 2016). Kvalitet definieras därför i ISO 9000
som den grad till vilken inneboende egenskaper hos ett objekt uppfyller krav (SIS,
2016). Med den definitionen av kvalitet impliceras att de krav som ställs har en
fundamental koppling till den resulterande kvaliteten, och kravarbete är därmed en
viktig del i organisationens kvalitetsarbete.
Även om det framgår att det föreligger en koppling mellan krav och kvalitet i
dokumentationen för ISO 9000 finns det utrymme för tolkning gällande begreppet krav.
Till exempel innebär ISO:s definition att krav är behov eller förväntningar som är
angivna, underförstådda och obligatoriska (SIS, 2016). De tre typerna är av intresse för
studien, men dokumentationen definierar också kvalitetskrav, som kvalitetssäkring,
kvalitetsstyrning och kvalitetsförbättring avser. Dessa kan avse objekt som till exempel
produkter, tjänster, processer, personer, organisationer, system och resurser. Denna
studie är dock främst intresserad av de krav som ställs på det objekt som utgör den
slutgiltiga produkten – krav som avser den tänkta anläggningens egenskaper, dess
kvalitet. Dessa krav kan antingen kallas objektspecifika krav eller anläggningskrav (se
ordlista).

3.2 Kravarbete
Att det finns incitament till strukturerat kravarbete visar Dick m.fl. (2017) genom att
peka på flera exempel på system som fallerat till följd av undermåligt strukturerad
kravhantering. Arbetet med krav kan omfatta bland annat hanteringen av färdigställda
krav där dessa tilldelas ansvar, ändras, spåras, verifieras och valideras. Men det kan
även omfatta den process under vilken behoven kartläggs, värderas och prövas för att
slutligen resultera i en uppsättning krav som går att använda som utgångspunkt i
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utvecklingen av de system som utgör produkten. I det följande ses det till etablerad teori
inom det som på engelska kallas för “requirements engineering”. Denna typ av
ingenjörsverksamhet framställs ofta som särskilt viktig i samband med utveckling av
olika typer av mjukvara (se till exempel U.S. Department of Transportation, 2009;
Chemuturi, 2013; Nuseibeh och Easterbrook, 2000). Dock menar Dick m.fl. (2017) att
en framgångsrik hantering av krav kan vara ett användbart verktyg för all typ av
systembyggande, däribland infrastruktur, och inte minst för hur projekt genomförs och
hanteras. Därför används följande teori för att skapa ett språk och en kontext med vilka
studien kan orientera sig i det inhämtade materialet med en förhoppning om att förbättra
analysen.
För att tydliggöra hur arbetet relaterat till krav kan utgöra en grundläggande del i
utvecklingen av ett systems alla faser kan den så kallade V-modellen användas. Vmodellen är en etablerad modell som till exempel har använts i USA för utveckling av
system, i Tyskland som projektledningsstrategi och som har agerat utgångspunkt för en
mer avancerad modell för kvalitetsledning (Youngsub m.fl., 2016; Forsberg och Mooz,
1999). Modellen utgörs av en V-formad utvecklingsprocess med horisontella segment. I
figur 2 ses modellen som den presenteras av Dick m.fl. Först framställs kraven enligt en
hierarkisk struktur med start i krav från intressenter vidare till efterföljande systemkrav,
subsystemkrav samt komponentkrav. Vidare i modellen följer en process av verifieringoch valideringsåtgärder i form av olika testmetoder som ser till motsvarande typ av krav
inom samma horisontella lager. I figuren syns att modellen omfattar en process som går
hela vägen från att intressenters behov identifieras till att den slutgiltiga lösningen
accepteras. Men denna studie gör inget anspråk på att kartlägga en process med en
sådan omfattning. V-modellen används enbart för att visa sammanhanget i vilket vi
finner den första delen – “intressentkrav”. Studien ser närmare på hur detta tidiga skede
kan se ut för att hitta arbetssätt som ett projekterande företag kan ha nytta av.

Figur 2. Illustrering av V-modellen.
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3.2.1 Intressentkrav
V-modellen visar på vikten hos framställandet av intressentkraven då de skapar
förutsättningar för all efterföljande verksamhet. Skillnaden mellan intressentkrav och
systemkrav är bland annat att intressentkraven med fördel formuleras problemorienterat
medan systemkraven formuleras lösningsorienterat. Det innebär att intressentkraven är
fokuserade på de problem som skapar behov hos intressenterna, och att de inte bestäms i
termer av redan existerande lösningar. Poängen med detta är att inte låsa fast lösningen
för tidigt och på så sätt utesluta andra potentiellt bättre lösningar. Det kan även ses som
att intressentkraven ser till effektmål. Till exempel kan en kommun vilja öka
framkomligheten under rusningstid i ett område samtidigt som kollektivtrafik ska
premieras. Effektmålet raffineras sedan till den grad att behoven har ringats in av ett
antal mer konkreta intressentkrav. Kraven är dock fortfarande formulerade med fokus
på vad det är som utgör själva problemet och inte i termer av vilka lösningar det är som
söks. Systemkraven kan å andra sidan vara fokuserade på vad det tänkta systemet ska
göra för att uppfylla intressenternas behov – det vill säga att dessa krav får vara
formulerade lösningsorienterat (Dick m.fl., 2017). Att framställa intressentkraven, på ett
sätt som underbygger processen med att utveckla rätt lösning, utförs med fördel enligt
Dick m.fl. (2017) med en intressentanalys och tillämpning av användarscenarier. Dessa
verktyg presenteras i de efterföljande avsnitten.
3.2.2 Intressentanalys
Startpunkten för ett projekt är som har nämnts att ett behov uttrycks, som
förhoppningsvis kan tillgodoses av någon typ av system. Ofta är den som uttryckt
behovet en aktör som har ett intresse i att behovet tillgodoses. Ett återkommande
problem vid arbete i projekt identifieras i en studie av Alexander och Robertson (2004)
som svårigheten i att identifiera och inkludera rätt intressenter för att uppnå en
heltäckande bild vad gäller systemets förväntningar utmynnade i krav. Systemet
växelverkar ofta med många andra aktörer varför dessa kan inkluderas i processen för
att förbättra den resulterande produkten. Det råder dock delade meningar vem eller vilka
som bör inkluderas som intressent. Antalet definitioner av vad en intressent innefattar är
många men en av de mer kända myntades av Freeman (1984) till: “Någon grupp eller
individ som kan påverka eller blir påverkade av organisationens mål med projektet”.
Enligt Van Huijstee och Glasbergen (2008) är Freemans definition av för bred karaktär,
vilket gör den opassande vid genomförandet av en intressentanalys (Kivits, 2011).
Kivits har sett närmare på steget mellan att generellt definiera intressenter och skapa ett
mer anpassat verktyg för intressentanalys. Med utgångspunkt i ett arbete av Mitchell
m.fl. (1997), där de undersöker omfattningen av begreppet intressent, diskuterar Kivits
ämnet vidare. Mitchell m.fl. belyser skillnaden mellan en smal respektive bred
definition av intressent kan innebära. En bred definition menar Mitchell m.fl. (1997)
baseras på en begränsad verklighet vad gäller tid, resurser samt ledningens intresse i att
hantera externa begränsningar. En smalare definition tenderar dock enligt Kivits (2011)
främst att fokusera på de intressenter vilka har en direkt relevans vad gäller det
ekonomiska utfallet. Med en smalare definition finns därför risk att missa andra viktiga
aspekter för ett projekt medan den bredare kan bli mycket svårhanterlig och komplex att
applicera (Mitchell m.fl., 1997). Oberoende definition anser Mitchell m.fl. (1997) att en
systematisk, dynamisk och greppbar modell för potentiella intressenter bör ta hänsyn till
19

en intressents legitimitet och makt eller inflytande. Kivits (2011) menar dock att de
existerande modellerna för kartläggning av intressenter endast täcker enstaka
dimensioner separerade från varandra. En heltäckande modell för intressenter bör enligt
Kivits (2011) egentligen innefatta: dess referensram, inverkan eller betydelse, samt
nätverk. För samtliga dimensioner presenterar Kivits (2011) olika tillvägagångssätt för
att identifiera intressenter, vilka tillsammans blir tidskrävande för stora och/eller
komplexa projekt.
Diskussionen visar på att identifiering av intressenter rymmer en viss komplexitet och
säkerligen föreligger ett vidare forskningsbehov. Det finns en stor mängd modeller för
potentiella intressenter, modeller som har olika egenskaper som passar mer eller mindre
väl i olika kontexter och sammanhang. Det är viktigt att i den mån det är möjligt försöka
bedöma vilken modell som passar för den specifika situationen i vilken en
intressentanalys behöver göras. Arbetet gör inget anspråk på att ha hittat den existerande
modell som gör sig bäst lämpad i fall med stora infrastrukturprojekt. Dock
sammanställer Dick m.fl. (2017) en mer konkret lista över potentiella intressenter som
är tillräckligt generell för att utgöra en utgångspunkt som inte riskerar missa viktiga
intressenter. Se tabell 3.
Tabell 3. Potentiella intressenter i samband med systemutveckling.
Potentiell intressent

Beskrivning

Ledning

De som har ansvar för budgeten för det tänkta systemet. Det
kan även vara ändamålsenligt att inkludera de som arbetar
med policy för att säkerställa att systemet passar in med
organisationens mål och filosofi.

Investerare

De som investerar i utvecklingsprojektet (eller som blir
tillfrågade att investera), eller de som har ansvar för
systemets användning.

Systemförvaltare

Den aktör som ansvarar för systemets förvaltning.

Systemanvändare

Av uppenbara skäl en viktig intressent som har ett direkt
intresse i bland annat vad systemet har för egenskaper under
användning. Det finns även de som är indirekta
systemanvändare (till exempel ett företag i industrin som
levererar sin produkt via järnväg, där järnvägen är
systemet).

Underhåll- och
servicepersonal

Eftersom deras arbete är en förutsättning för systemets
funktion blir krav med hänsyn till denna intressent mycket
viktiga.

Avvecklingspersonal

De som avvecklar systemet när det uppnått den tekniska
livslängden utgör en kravkälla som kan få stora
konsekvenser för hur systemet kan designas.

Systemköpare

I samband allmänna tjänster och stora system (som till
exempel lokaltrafik) behöver inte köparen nödvändigtvis
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vara den som är inblandad i systemets utveckling eller
användning. Systemköparen kan dock ha en avgörande roll
i att bestämma systemets omfattning med avseende på
samhällsekonomisk nytta.
Säljare och
marknadsförare

Kan vara viktiga kravkällor angående vilka förmågor det
tänkta systemet ska ha, inte minst i samband med
massproducerade konsumentprodukter där det inte finns
tillgång till alla potentiella användare.

Användbarhets- och
effektivitetsexperter

Kan ha synpunkter på hur systemet kan optimeras för att
kunna användas mer effektivt. Innefattar till exempel
ergonomi, inlärningsmöjligheter och användbarhet under
stress.

Experter inom
operationell miljö

Miljön i vilken systemet implementeras får konsekvenser
för hur systemet kan behöva anpassas, dels till andra system
och dels till hur systemet växelverkar med miljön (till
exempel med avseende på utsläpp och vädertålighet).

Politisk opinion

Olika delar av världen kan ha olika typiska attityder vilket
gör att olika typer av lösningar kan vara mer eller mindre
lämpade. Men även inom landet kan den politiska
opinionen ändras snabbt vilket kan få konsekvenser för de
krav som ställs på systemet. Därför kan det vara
ändamålsenligt att politisk opinion finns representerad i
kravframställningen.

Tillsynsmyndigheter.

Dessa kan kräva till exempel att material skickas in i
samband med utvecklingsprocessen för att kontrollera
miljöpåverkan och dylikt.

Det kan emellertid vara ändamålsenligt att organisera de identifierade intressenterna på
något sätt. Även NASA (2007) ser det som viktigt att inleda ett projekt med att definiera
potentiella intressenter. Beroende på systemets natur varierar vad som utgör en relevant
intressent, men oavsett är det viktigt att samtliga intressenter identifieras tidigt i ett
projekt (NASA, 2007). Även Van Gunsteren (2011) belyser i Stakeholder-oriented
Project Management vikten av att kartlägga potentiella intressenter, deras intressen med
projektet samt hur deras roll förändras under projektets gång. Tonnquist (2018) påvisar i
linje med Van Gunsteren (2011), betydelsen av en projektledares kännedom av
projektets intressenter och deras roller. Tonnquist (2018) belyser dock att alla
intressenter inte har behov av att bli behandlade på samma sätt eller är lika viktiga för
projektet. Ett välanvänt verktyg vid uppdelning av intressenter är Mendelows inflytande
och intresse-matris (Kivits, 2011). Matrisen har intresse på den horisontella axeln och
inflytande på den vertikala axeln. Beroende på i vilken av matrisens kvadranter som
intressenten hamnar skall den, med sina förväntningar, hanteras olika. Matrisen
illustreras i figur 3. Med Mendelows matris kan de med mest intresse samt störst
inflytande identifieras som nyckelintressenter medan de med stort intresse men lågt
inflytande bör hållas informerade. De intressenter vilka har mer inflytande men lågt
intresse bör ses som intressenter vilka ska hållas nöjda medan de med lågt intresse och
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lågt inflytande skall ges lägst ansträngning för deras förväntningar. Graden av
inflytande är ett välanvänt mått vid rangordning av intressenter som utöver av
Mendelow har använts av Eden och Ackermann (1998) och Mitchell m.fl. (1997).
Varianterna av Mendelows matris är många, men flertalet är också betydligt mer
komplexa och svårhanterliga än den som presenteras här.

Figur 3. Illustrering av Mendelows matris som är ett verktyg för uppdelning av
intressenter med avseende på deras intresse och inflytande (Kivits, 2011).
I linje med Mendelows matris ovan föreslår Tonnquist (2018) en uppdelning av
intressenter enligt kärn-, primär-, respektive sekundärintressenter. Kärnintressenterna
representeras av individer med beslutande och/eller drivande roller i projektet.
Primärintressenterna är individer, grupper samt organisationer som i hög grad påverkas
av samt påverkar projektet. Sekundärintressenterna representeras av individer, grupper
och organisationer med ett relativt lågt intresse vilka mest troligt inte kommer att
påverka projektet aktivt. Tonnquist (2018) illustrerar uppdelningen av intressenterna
med olika lager av cirklar där kärnintressenterna placeras i mitten, primärintressenterna
i ett lager utanför och sekundärintressenterna i nästkommande lager. En intressentanalys
bör enligt NASA (2007) sedan möjliggöra utvinning av mätbara mål, i linje med
effektmålet, för att möjliggöra analys av huruvida systemet uppnår planerad effekt eller
ej. NASA (2007) belyser också vikten av att inkludera intressenter i alla faser för att
möjliggöra en kontinuerlig dialog resulterande i en inbyggd kontinuerlig validering i
form av återkoppling. En kontinuerlig dialog genererar således en signifikant ökning
vad gäller chansen att uppnå uppsatta mål (NASA, 2007).
I en studie genomförd av Alexander och Robertson (2004) identifieras vad som
uppfattas som problematiskt med involvering av intressenter inom projekt. De
vanligaste problemen är en uppfattad brist på kompetens, ett bristande engagemang
samt en osäkerhet i identifieringen. Med den bristande kompetensen avses
intressenternas okunskap kring kravframställning och att fokus ofta ligger på möjliga
lösningar snarare än renodlade krav. Det vill säga att det föreligger ett lösningsorienterat
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arbete istället för ett problemorienterat. Det bristande engagemanget avser helt enkelt
engagemanget hos de som har inflytande att påverka projektets utformning i termer av
tid, ekonomi eller resurser för att inkludera framställandet av krav. Osäkerheten i
identifieringen innebär att det föreligger en misstro på den egna kompetensen i att
säkerställa att de intressenter som har identifierats är heltäckande. Även om ÅF
framgångsrikt identifierar relevanta intressenter i sina uppdrag riskerar ÅF att stöta på
vidare problem i hanteringen av intressenter. Det blir därför viktigt för ÅF att utveckla
arbetssätt som kan hantera eventuella svårigheter i samband med ett fortsatt
kravframställningsarbete med de identifierade intressenterna. Studien återkopplar till
denna problematik när intressentanalys som verktyg diskuteras i analysen.
I studien används Mendelows matris och Tonnquists modell som potentiella verktyg för
ÅF att kategorisera intressenter. Det används också för att definiera begrepp som
används i analysen och inte minst för att skapa en teoretisk referensram med vilken
studien kan sätta intressentanalys vid stora infrastrukturprojekt i perspektiv. Så här långt
har arbetet problematiserat kravkontextens tidiga skede i viss utsträckning. Vidare har
det framgått att identifiering och hantering av intressenter rymmer en del problematik
men att arbetet här tar utgångspunkt i en övergripande lista över intressenter samt ett par
verktyg, Mendelows matris samt Tonnquists modell, som kan möjliggöra en
klassificering av identifierade intressenter. När det finns ett grepp om intressenterna och
hur de förhåller sig till projektet blir nästa steg att framställa de krav som ser till
intressenternas behov.
3.2.3 Användarscenarier
För att intressenter ska kunna diskutera krav på ett meningsfullt sätt krävs någon typ av
grundläggande antaganden vilka alla är överens om. Enligt Dick m.fl. (2017) kan dessa
antaganden användas som utgångspunkt till en modell baserad på den ömsesidiga
förståelsen intressenterna emellan. För att ta fram dessa modeller, och ge dem struktur i
den mån att det går att diskutera krav på systemets förmågor, föreslår Dick m.fl. att
användarscenarier används. Dessa ger en struktur som är hierarkiskt organiserad av tid.
Användarscenarier kan uppmuntra intressenterna att fundera kring arbetet de utför och
hur de skulle vilja utföra det. Ett scenario är således för intressenterna en sekvens av
resultat, eller uppnådda tillstånd, genom tiden. När intressenterna kommit överens om
hur ett visst scenario ska se ut kan det användas som utgångspunkt i att bestämma
individuella krav som olika tillfällen i scenariot förutsätter (Dick m.fl., 2017). Enligt
Dick m.fl. är en fördel med metoden att den behåller fokuset på vad intressenterna vill
uppnå, och inte hur det ska uppnås – det vill säga att dialogen hålls problemorienterad
och inte i termer av existerande lösningar. Ett användarscenario kan representeras i form
av en hierarki av mål som visar vilka förmågor systemet behöver för att kunna uppnå
dessa.
Tidsorienteringen i strukturen tillåter stegvis genomgång av vad systemet behöver ha
för förmågor för att kunna uppnå huvudmålet. Det blir möjligt för intressenterna att
identifiera förmågor som fattas eller som överlappar med andra. Utgångspunkten för att
skapa dessa strukturer blir att fråga intressenten vad den vill uppnå eller vilket tillstånd
som är önskat. Därefter expanderas huvudmålet genom att fråga vilket tillstånd eller
mellansteg som måste tas för att uppnå huvudmålet. Uppgiften blir att bryta ned steg,
tillstånd och förmågor i mindre beståndsdelar, bit för bit, samtidigt som den hierarkiska
strukturen bevaras och fokus fortsätter att ligga på vilka förmågor som krävs (och inte
23

vilka lösningar som är lämpliga) (Dick m.fl., 2017). Huvudmålet kan delas upp i delmål
som i sin tur också kan delas upp i ytterligare delmål. Det är även viktigt att försöka
identifiera steg som inte är nödvändiga eller som är en upprepning av andra steg.
Ytterligare en viktig aspekt är att avgöra om systemets förmågor behöver tillhandahållas
i en viss operationell sekvens eller inte. Till exempel kan reparationer av en
järnvägsväxel under vintern behöva föregås av snöröjning, varför
“snöröjningsförmågan” och “reparationsförmågan” kräver en viss operationell sekvens.
Se figur 4.

Figur 4. Hierarkisk struktur hos ett användarscenario.
En annan aspekt som kan vara användbar är att kartlägga förmågor som avser att
hantera undantag, misslyckanden och uppkomna problem. Utgångspunkten kan till
exempel vara att fråga intressenterna vad som brukar riskera misslyckas eller vad som
kan göra det svårt att uppnå ett visst tillstånd (Dick m.fl., 2017). När alla
användarscenarier till slut sammanställts blir det möjligt att göra en första uppskattning
av systemets omfattning. Dick m.fl. menar att det huvudsakliga syftet med
scenarioskapandet är att gynna ömsesidig förståelse och kommunikation samtidigt som
att en kravbild av bred karaktär får en kontext att framställas ifrån.
Som ett komplement till användarscenarier samt för att säkerställa inkluderandet av
nödvändiga intressentkrav föreslår Dick m.fl. (2017) att komplettera med någon eller
några av följande:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

intervjuer med intressenter
deskriptiv dokumentation (från studier och marknadsundersökningar)
existerande system (med kända problem, uppgraderingar och lösningar)
system av liknande karaktär (till exempel en väg som jämförs med järnväg)
prototyper av hela eller delar av ett tänkt system
innovationer som kan testas
enkätundersökningar
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Att sedan tolka och bearbeta kraven på ett sätt som möjliggör ett framgångsrikt
kravhanteringsarbete kräver en medveten ansats. Tonnquist (2018) förespråkar en
kategorisering enligt MoSCoW vilket på engelska står för Must, Should, Could och
Won´t. Must representeras på svenska av skall-krav vilket inkluderar de krav som skall
uppfyllas för att resultatet ska gå att använda, Should representeras på svenska av börkrav vilka innefattar krav vilka bör uppfyllas för att realisera hela effektmålet. Could
representeras på svenska av kan-krav vilka innefattar krav som ytterligare ökar värdet
hos leveransen men inte är nödvändiga. Won´t representeras på svenska som skall ejkrav vilka innefattar de krav som ska skjutas upp till senare tillfälle. Kategoriseringen
kommer från en agil utvecklingsmetod för att snabbt värdera kraven i varje sprint
(Tonnquist, 2018). Denna typ av kategorisering avser hur kraven önskvärt kan uttryckas
för en smidig värdering.

3.3 Användningsområden
Med den presenterade teorin med avseende på kvalitetsarbete och framställning av
intressentkrav får arbetet utgångspunkter till hur arbetet med kvalitet och intressentkrav
kan se ut och vilka verktyg som kan vara till nytta. Utifrån detta avsnitt skapas också en
referensram utifrån vilken bättre intervjufrågor kan ställas, vilket skapar bättre
förutsättningar för att uppnå arbetets syfte. Framför allt blir intervjun med exempelvis
kravspecialisten bättre på så sätt att hen kan mer specifikt tillfrågas om bland annat:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

kopplingen mellan kvalitetsarbete och arbete med krav
hur V-modellen fungerar att använda i andra fall än vid utveckling av mjukvara
hur de arbetar med avseende på att vara problem- eller lösningsorienterade
svårigheter med implementering av systematisk kravhantering
hur användarscenarier kan användas i praktiken
vilka typer av krav som hanteras inom ramen för systematisk kravhantering

Även intervjun med till exempel kravsamordnaren blir bättre eftersom hen kan mer
specifikt tillfrågas om bland annat:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

hur ÅF operationaliserar begreppet kvalitet
hur arbetet fungerar med avseende på kvalitets-styrning, -säkring och
-förbättring
kvalitetssystemens egenskaper med avseende på kvalitetskontrollerande och
kvalitetshöjande
i vilken utsträckning ÅF identifierar intressenter och intressenters krav
hur ÅF arbetar med systematisk kravhantering
om hen ser nyttan i att tillämpa ett framställande av krav utifrån
användarscenarier

Teorin som presenteras används också för att strukturera analysen, och inte minst för att
identifiera eventuella brister och potentiella förbättringsåtgärder i det arbete som ÅF
utför i samband med framställning av intressentkrav.
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4. Metod
I detta kapitel presenteras studiens metod i form av en inledande presentation och
motivation av undersökningsstrategin. Därefter presenteras tillvägagångssättet av
datainsamlingen samt en presentation av urvalsstrategin med ett efterföljande avsnitt om
studiens genomförande vilken inkluderar en kort presentation av respondenterna och en
sammanställning av intervjuerna. Avslutningsvis presenteras ett avsnitt om studiens
validitet och reliabilitet.

4.1 Undersökningsstrategi
Enligt Ahrne och Svensson (2011) är en kvalitativ metod att föredra vid undersökning
av personers syn på verkligheten eller upplevelser samt om de ska tolka eller förklara
något. En kvalitativ studie kan anses gynnsam om författarna försöker att förstå
anledningar till varför en respondent har en viss åsikt om en process eller situation
(Saunders m.fl., 2009). Syftet för studien innefattar kartläggning av kvalitetssystemet
samt arbetet relaterat till krav. Enligt Bryman och Bell (2006) är kvalitativa intervjuer
att föredra vid rekonstruktion av tidigare händelser, vilket i denna studie exempelvis
motsvarar undersökningen av hur det initiala arbetet relaterat till krav genomfördes i två
olika uppdrag.

4.2 Datainsamling
Enligt Gioia m.fl. (2012) är semi-strukturerade intervjuer en central del i en kvalitativ
studie. En fördel med semistrukturerade intervjuer är enligt Saunders m.fl. (2009) att
den som intervjuar kan utforma intervjun med avseende på hur och vad respondenten
svarar. Vidare menar Saunders m.fl. (2009) att respondenten kan komma in på områden
som har betydelse för studien men som författarna själva inte hade avsett behandla.
Semi-strukturerade intervjuer skapar således utrymme för respondenten att förklara eller
utveckla resonemang. Saunders m.fl. (2009) belyser vikten av att utföra semistrukturerade intervjuer då det tvingar respondenten att reflektera över dennes tankar
och känslor kring intervjuområdet samt formulera och uttrycka sig i ord. Semistrukturerade intervjuer är enligt Bryman och Bell (2006) att föredra i studier då
forskaren har ett förhållandevis tydligt fokus för att kunna ta sig an specifika frågor –
vilket stämmer överens med situationen i denna studie. Vid personlig kommunikation
och däribland semi-strukturerade intervjuer är det viktigt att reflektera över hur den eller
de som intervjuar beter sig och ställer frågorna då respondentens svar påverkas av detta.
Semi-strukturerade intervjuer valdes även för att det fanns ett kunskapsbehov som
kunde tillgodoses av en mer explorativ ansats. Arbetets kontext var för författarna
relativt ny varför det fanns okänd kunskap som kunde nås med öppna frågor och
djupdykningar inom ämnen som respondenterna tog upp och diskuterade. Enligt
Lincoln och Guba (1985) rekommenderas den insamlade datan utgöras av flera olika
typer av källor såsom intervjuer och dokument exempelvis, för att således bidra till
studiens trovärdighet. Datainsamlingen utgjordes därför av semi-strukturerade
intervjuer och dokumentstudier. Kvalitetssystemet som används på ÅF fanns uttryckt
bland annat i form av planer, rutiner och checklistor. Dessa utgör centrala källor i
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arbetet med att kartlägga det etablerade kvalitetssystemet vilka vidare granskades
kritiskt för att identifiera eventuella brister.

4.3 Urvalsstrategi
För att utföra studien är det viktigt att urvalsstrategin passar med studien syfte. Enligt
Saunders m.fl. (2009) finns det två typer av urval, sannolikhetsurval och ickesannolikhetsurval. Saunders m.fl. (2009) menar att vid en kvalitativ studie med
intervjuer som metod, och där studien utförs på ett fallföretag, är ett ickesannolikhetsurval att föredra. Ett sannolikhetsurval tillämpades således i denna studie
eftersom det ansågs olämpligt att se till ett slumpmässigt urval på grund av att antalet
intervjuade, i förhållande till den undersökta organisationens storlek, var väldigt få.
Vidare tillämpades ändamålsenligt urval vilket innebär att respondenter handplockas
baserat på deras relevans för studien och deras kunskap eller erfarenhet inom området
(Denscombe, 2018). Författarna har tillbringat majoriteten av tiden på ÅF men på grund
av företagets storlek var det svårt att välja respondenter för studien utan ledning från
kontaktperson på företaget. Respondenter för studien valdes i samarbete med
författarnas handledare på företaget som har arbetat där under flera år med frågor om
kvalitet och krav. Valet av respondenter berodde också på respondenternas
arbetsbelastning och möjlighet att frigöra tid för intervju.

4.4 Genomförande av studien
Studien omfattade en dokumentstudie av företagets interna dokumentation för att främst
kartlägga kvalitetsledningssystemen samt semi-strukturerade intervjuer. Den interna
dokumentationen som primärt användes finns inte att kontrollera för extern part, utanför
ÅF, men finns refererad till i referenslistan under avsnittet Intern dokumentation.
Utöver dokumentstudien omfattade studien sju stycken intervjuer vilka med respondent,
datum och längd på intervjun presenteras i tabell 4. Respektive respondent har i tabellen
utöver dennes befattning en tillhörande benämning vilken används fortsatt i rapporten.
Respondenterna har anonymiserats således med avseende på namn och för att förtydliga
deras betydelse för studien används istället deras respektive benämningar vilka avser
befattning. Ingen av respondenterna bad explicit om att anonymiseras för att ställa upp i
studien men författarna valde att inför intervjuerna berätta att deltagarna i studien
anonymiseras för att respondenterna skulle känna sig så bekväma som möjligt med sina
uttalanden. Enligt tabellen framgår även att intervju genomförts med två respondenter
av befattning “Projektingenjör - Krav och Kvalitet” – det var samma person som inter
har intervjuats två gånger med anledning att det fanns ett behov av komplettering och
vissa förtydliganden.
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Tabell 4. Utförda intervjuer.
Respondent med dennes
befattning

Vad respondent
benämns som vidare i
studien

Datum

Längd

Biträdande uppdragsledare

Uppdragsledare

11-02-2019

56 min

Arbetsmiljöingenjör

Arbetsmiljöingenjör

05-03-2019

56 min

Projektingenjör - Krav och
Kvalitet

Kravsamordnare

07-03-2019

68 min

Kvalitetssamordnare

Kvalitetssamordnare

23-04-2019

53 min

Teknisk specialist

Kravspecialist

24-04-2019

104 min

Projektingenjör - Krav och
Kvalitet

Kravsamordnare

26-04-2019

42 min

Teknikansvarig

Teknikansvarig

03-05-2019

42 min
Total längd:

Totalt antal respondenter:
7st

7h 1min

Samtliga intervjuer genomfördes av både författarna tillsammans och spelades in och
transkriberades ordagrant för att inte missa något samt för att möjliggöra citering av
respondenterna. Samtliga intervjuer, förutom intervjun med kravspecialisten,
genomfördes med personal på ÅF. Respondenten kravspecialist arbetar på Trafikverket
och var av intresse på grund av organisationens kunskap och erfarenhet av välutvecklat
arbete relaterat till kvalitet och krav. Intervjun med kravspecialisten genomfördes på
Trafikverkets kontor i Sundbyberg, också för att efterlikna övriga respondenters
situation med intervju på respondentens arbetsplats men även för att kontoret låg
tillräckligt nära den plats där författarna var stationerade. Kvalitetssamordnaren på ÅF
var stationerad på annan ort och av bekvämlighetsskäl valdes att genomföra intervjun
via Skype. Under intervjun delades både video och ljud för att efterlikna de övriga
intervjuerna. Kvalitetssamordnaren bidrog främst med mycket värdefull information om
det generella kvalitetsledningssystemets funktioner samt om kvalitetsarbetet generellt
på ÅF. För att förstå den sociala verkligheten och verksamhetens arbetssätt
genomfördes en inledande intervju med en uppdragsledare, benämnd uppdragsledare
enligt tabell 4, i ett tidigt skede i studien. Intervjun med arbetsmiljöingenjören bidrog
främst med avseende på diskussionen om tillämpning av BIM med avseende på arbetet
relaterat till krav och kvalitet. Intervjun bidrog således även till diskussionen om hur ett
lösningsorienterat respektive problemorienterat tillvägagångssätt var tillämpbart inom
det initiala arbetet att identifiera krav. Projektingenjören och teknikansvarig bidrog med
mycket värdefull information om arbetet relaterat till krav och kvalitet i de undersökta
uppdragen.

28

4.5 Bearbetning av data
Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) bör tolkning av insamlade data ske
fortlöpande så att det fortsatta arbetet kan utföras med utgångspunkt från de insikter och
förhållanden som framkommer i intervjuerna. Intervjuerna transkriberas och bearbetas
därför fortlöpande genom hela studien. Vid bearbetning av data influerades författarna
av Braun och Clarks (2006) tematiska analysmodell vilken utgörs av de sex faserna:
bekanta sig med materialet, kodning, hitta teman, granska teman, definiera och namnge
teman samt sammanställning. Braun och Clark (2006) belyser att analysmodellen
innefattar riktlinjer snarare än regler och är en mycket flexibel modell med frihet till
tolkning. Fas ett, att bekanta sig med materialet, genomfördes efter respektive intervju
samt vid eventuella fynd i dokumentstudien. Det innefattade att författarna diskuterade
vad som har hittats eller har genomförts. Vidare bearbetades materialet i form av
transkribering av intervjuerna. Fas två, kodning, innebär enligt Braun och Clark (2006)
att funktioner eller specifika ”drag” ska identifieras från materialet vilket till stor del
utgjordes av det initiala arbetet i kartläggningen av företagets kvalitetsarbete. Vidare i
fas tre ska övergripande teman identifieras. Det som Braun och Clark (2006) menar
skiljer fas två och fas tre är att de teman som identifieras är av mer omfattande natur
vilket det som identifierats i fas två ska placeras in under. Från fas tre identifierades att
ÅF var kvalitetscertifierade enligt ISO vilket innebar riktlinjer för kvalitetsarbetet som
arbetet utformats efter. Vidare till fas fyra, granska teman, menar Braun och Clark
(2006) att teman ska granskas och eventuellt sorteras bort. Kvalitet är som tidigare
nämnt ett område som rymmer mycket varför det var nödvändigt att sortera och
avgränsa vad som var i linje med arbetets omfattning. Fas fem innefattade att definiera
teman och begreppet kvalitet specificerades i termer av kvalitetsstyrning,
kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring, och krav specificerades under temana
standardiserade arbetssätt respektive intressentanalys. Den sista fasen innefattar en
sammanfattning av det insamlade materialet vilket utgjordes av kapitel fem i rapporten.

4.6 Validitet och reliabilitet
Enligt material presenterat i tabell 4 var respondenterna främst styrande eller
projektledningsunderstödjande personal snarare än de som projekterar, och resultatet
formades sannolikt därefter. För att bredda studien hade författarna även kunnat
inkludera perspektiv från projekterande personal vilket vidare hade möjliggjort en
analys kring hur de olika perspektiven överensstämde, vilket skulle kunna bidra till
högre validitet. Studien utgick endast från sju respondenter, men de var utvalda för att
möjliggöra uppnåendet av studiens syfte. Respondenterna var inte heller bestämda vid
studiens start utan fastställdes under studiens gång för att anpassas efter det som hittats i
dokumentstudier respektive tidigare intervjuer.
Eftersom undersökningsstrategin delvis bestod av semi-strukturerade intervjuer var det
viktigt som intervjuare att vara väl förberedd inför intervjuerna då det är en
förutsättning för en väl genomförd intervju (Saunders m.fl., 2009). Vidare menar de att
viktiga förutsättningar för en lyckad intervju är intervjuarens kunskapsnivå,
respondentens erhållna information om vad intervjun ska handla om samt platsen för
intervjun. För att under intervjuerna minimera respondenternas osäkerhet samt för att
följa vedertagna humanistiska- och samhällsvetenskapliga rutiner följde författarna
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Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. Med hänsyn till dessa rutiner och
principer var författarna noggranna med följande:
▪
▪
▪
▪

Respondenterna fick tydlig information om intervjuernas planerade innehåll med
god framförhållning så de kunde förbereda sig.
De intervjuer som genomfördes var i ett enskilt rum med liten risk för avbrott.
Intervjuerna spelades in samtidigt som stödanteckningar togs i syfte att
maximera upptagandet av information samt för att utforma intervjun på bästa
sätt.
Innan inspelningen startades för respektive intervju, informerades respondenten
om studiens syfte, att intervjun var helt frivillig, att alla respondenter
anonymiserats i studien samt att all sammanställd information fanns till
förfogande för eventuell revidering innan publikation.

Den kvalitativa forskningen är ofta kritiserad för att inte kunna motivera sina
påståenden tillräckligt (Gioia m.fl., 2012). Fortsatt menar Gioia m.fl. (2012) att
kvalitativa studier ofta generaliserar och grundar teorier utifrån relativt tunna bevis.
Enligt Saunders m.fl., (2009) kan en kvalitativ fallstudie inte användas för att
generalisera resultaten och på så vis användas vid andra studier, eftersom en fallstudie
studerar en specifik situation på en specifik plats. Denna fallstudie hade inte för avsikt
att generalisera resultaten på grund av de anledningar som har presenterats men också
för att studien endast berör två av de pågående uppdragen på det undersökta företaget.
Dock påpekade kontaktpersonen på ÅF att de undersökta uppdragen var de uppdrag på
affärsområdet Road & Rail där kvalitetsarbetet har kommit längst varför de fick utgöra
underlaget för denna studie.
Vad gäller studiens reliabilitet uttryckte Lincoln och Guba (1985) att en komplett
överförbarhet från ett utförande till ett annat vilket är av liknande natur, i en strikt
bemärkelse var omöjligt. Detta beror på att det ursprungliga utförandet satte upp ett
ramverk för sin specifika arbetskontext, vilket inkluderade bland annat tid och plats för
genomförandet. Huruvida samma experiment beter sig likartat vid ett senare tillfälle
eller i en annan kontext är dock inte givet. Författarna valde att exkludera de olika
ramverken för respektive intervju från rapporten eftersom de egentliga intervjuerna
ibland resulterade i annat än vad som har föreställts på grund av intervjuernas öppna
natur, samt på grund av att alla intervjuer berör kvalitet eller krav på olika sätt. Således
är det ännu svårare att fastställa huruvida ett likartat experiment skulle generera
liknande resultat som i denna studie.
ÅF:s rutiner och processer finns inte att tillgå för externa parter. Författarna var under
majoriteten av studien stationerade på företaget vilket eventuellt medförde en öppenhet
hos respondenterna som kunde gynna studiens syfte som avser identifiering av
eventuella brister. Under intervjuerna fick respondenterna lyfta eventuella förhållanden
som fungerar mindre bra i verksamheten, inom ramarna för arbetets omfattning. Detta
kan ses som att respondenternas eller deras kollegors arbetsinsatser validerades och
således utreddes. Författarna var därför tydliga med studiens syfte och att den snarare
genererat potentiella förbättringsförslag för att utveckla verksamheten hos företaget, och
inte för att utreda individens arbete.
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5. Empiri
Detta avsnitt är en sammanställning av datainsamling som har genomförts vid intervjuer
och dokumentstudie. Avsnittet inleds med en sammanställning av ÅF:s generella
kvalitetsledningssystem. Till stor del får kvalitetssamordnaren, som arbetar mycket med
det generella systemet, komma till uttryck. Därefter ges en tematisk sammanställning av
hur ÅF arbetar med kvalitetsledning i sina uppdrag med avseende på begreppen
kvalitetsstyrning, kvalitetssäkring respektive kvalitetsförbättring. I dessa delar är det
istället kravsamordnaren, som främst har erfarenhet av arbetet i uppdragen, som ofta tar
del i narrativet. Sedan följer ett avsnitt om det arbete som kan relateras till krav.
Inledningsvis presenteras arbetet relaterat till krav hos ÅF och de två studerade
uppdragen – i Ostlänken och i Mötesplats Nacka. Därefter följer ett avsnitt om
kravarbetet på Trafikverket. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om hur
visualiseringsmetoder kan användas på olika sätt, exempelvis med avseende på arbete
med krav.

5.1 ÅF:s kvalitetsledningssystem
Som nämnt innehar ÅF ISO-certifieringar för kvalitetsledning (ISO 9001), miljöledning
(ISO 14001) och arbetsmiljö (ISO 18001) (Intertek, 2019). Kvalitetscertifieringen
genomsyrar företagets kvalitetsledningssystem och ämnar utgöra den röda tråden då
systemets processer specificeras för respektive affärsområde (kravsamordnare, intervju
7/3 2019). Systemet benämns som “de orangea boxarna” av både kravsamordnaren
(intervju 7/3 2019) och kvalitetssamordnaren (intervju 23/4 2019), vilket beror på att
systemet tar sig i uttryck i sju orangea boxar med ytterligare innehåll som klickas fram.
Systemet används även för att tillhandahålla väl fungerande metoder som företaget har
utvecklat över tiden (ÅF, 2019d). Enligt kvalitetssamordnaren har det befintliga
systemet några år på nacken och är ett förhållandevis långsamt system rent digitalt.
Dock ska systemet byta digital plattform redan nästa år vilket troligtvis kommer
förbättra dess användarvänlighet i form av hastighet. Men enligt kvalitetssamordnaren
(intervju 23/4 2019) planeras innehållet inte att förändras i någon större utsträckning. En
närliggande aspekt som kvalitetssamordnaren lyfter är att kvalitetssystemet som helhet
skulle behöva digitaliseras i större grad. Hen nämner bland annat checklistor som
exempel – att många är gjorda för att hanteras med penna, en hantering vilken många
sannolikt inte föredrar idag. Samtidigt uttrycker hen att fokus fortfarande behöver ligga
på att se över de rutiner som finns i systemet. Det praktiska med hur rutinerna integreras
får enligt kvalitetssamordnaren (intervju 23/4 2019) komma i ett senare skede.
Systemet finns att tillgå på ÅF:s intranät på en digital plattform. Den övergripande
strukturen med de sju boxarna är detsamma för hela företaget men skiljer sig sedan
innehållsmässigt beroende på vilket affärsområde som väljs. Respektive box rymmer
egna verktyg för att stödja det som boxen innefattar och verktygen finns att tillgå som
bifogade dokument – exempelvis mallar för dokument, kravhantering, checklistor eller
rollbeskrivningar (ÅF, 2019d). Samtliga boxar har också ett preciserat syfte och ”scope”
för vad boxen omfattar samt ämnar medföra (ÅF, 2019d). För respektive box finns
också preciserat vem eller vilka som är ansvariga för att uppfylla boxens syfte (ÅF,
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2019d). Boxarna är specificerade för att passa olika processer och aktiviteter i ett
projekt och följer ordningen: Sales support, Business support, Order and contract
management, Start-up, Implement and control, Report and deliver samt Close out, vilka
illustreras i figur 5.

Figur 5. En illustrering av “de orangea boxarna”.

Kvalitetssamordnaren (intervju 23/4 2019) uppger att hens arbete med
kvalitetsledningssystemet till stor del handlar om att marknadsföra systemet internt.
Enligt kvalitetssamordnaren är det få som känner till det, och det är än färre som aktivt
använder det. Även kravsamordnaren (intervju 7/3 2019) styrker den uppfattningen
genom att benämna viss kännedom av “de orangea boxarna” men inte alltför väl.
Samtidigt fortsätter kvalitetssamordnaren med att de flesta som har arbetat i branschen
ett tag bör ha fått tillräcklig kännedom om det som systemet huvudsakligen omfattar,
om än inte avsiktligt, och uttrycker sig enligt:
“Vi jobbar ju inte med någon raketforskning direkt i det här affärsområdet eller kanske
på företaget överhuvudtaget. Men på nått sätt så är det inga nyheter säkert utan jag
tror ju att de flesta har jobbat i branschen tidigare hos någon konkurrent som har
jobbat ganska likt.”
- Kvalitetssamordnare, intervju 23/4 2019.
Därför, menar kvalitetssamordnaren (intervju 23/4 2019), arbetar sannolikt de allra
flesta i enlighet med kvalitetsledningssystemet och de bakomliggande standarderna.
Risken kan däremot vara att de missar att följa specifika rutiner eller arbetssätt vilka ÅF
tagit fram och tycker är särskilt bra. Det är bland annat när dom gör internrevisioner av
genomförda uppdrag som dom märker att det är långt ifrån alla som har koll på systemet
(kvalitetssamordnare, intervju 23/4 2019). Det tar sig till exempel i uttryck i att en del
uppdrag tycks initieras utan ett strukturerat planeringsarbete. Kvalitetssamordnaren
(intervju 23/4 2019) berättar att många är mycket erfarna och vill börja skriva eller
projektera på en gång istället för att låta uppdragsledningen ta ett par timmar för att se
över uppdraget och planera det. Vad gäller kvalitetsledningssystemets innehåll trycker
kvalitetssamordnaren vidare på att dom kommit ganska långt och att materialet är
genomarbetat. Hen tillägger att dom har ett bra utbyte med Trafikverket som bedömer
och betygsätter deras arbetsinsatser för att hela tiden sträva efter att bli bättre
(kvalitetssamordnare, intervju 23/4 2019).
Om det ses till i vilken utsträckning det generella kvalitetssystemet, “de orangea
boxarna”, omfattar de olika typer av kvalitetsarbete som ISO 9000 trycker på
(kvalitetsstyrning, -säkring och -förbättring) så menar kvalitetssamordnaren (intervju
23/4 2019) att systemet är uppbyggt för att se till “dessa delar”. Dock poängterar hen att
systemet främst ser till kvalitetsstyrning eftersom det blir ett verktyg för att etablera
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rutiner som syftar till att förhöja kvaliteten. Kvalitetssäkringen bygger visserligen på
rutiner men “[...] syftet är ju själva kontrollerna.” (kvalitetssamordnare, intervju 23/4
2019). Avsikten är dock att trycka ut kvalitetssäkringsarbetet från “de orangea boxarna”
till teknikområdena där det finns mer specialiserad kompetens och forum i vilka den
egna tekniken kan diskuteras. På så vis kan kvalitetssäkringen anpassas bättre till de
olika teknikslagen uppger kvalitetssamordnaren (intervju 23/4 2019). Det finns de
teknikområden som redan har till exempel flera anpassade checklistor, medan andra inte
alls har lika mycket. Därför finns det en poäng i att, med det som finns i det generella
kvalitetssystemet, komplettera upp hos de teknikområden där kvalitetssäkringsarbetet
inte kommit lika långt. Genom denna förändring blir det visserligen så att det generella
kvalitetssystemet till förhållandevis liten del omfattar kvalitetssäkring. Däremot är det
ju fortfarande en del i det kvalitetsarbete som utförs, och sett till helheten är
förhoppningen att det förbättrar kvalitetsarbetet menar kvalitetssamordnaren (intervju
23/4 2019). Dessutom framgår det i ”de orangea boxarna” att det finns
kvalitetssäkringsrutiner som omfattar de rutiner som teknikområdena har blivit ålagda
(ÅF, 2019d). Ses det till ÅF:s arbete kring kvalitetsförbättring grundas det främst i de
olika projekten i form av en avvikelsehantering. Men eftersom det finns ett intresse för
att få grepp om avvikelser även utanför projekten har företaget valt att även samla in
material för hela affärsområdet (kvalitetssamordnare, intervju 23/4 2019).
Kvalitetssamordnaren uppger att det då blir möjligt för hen, som arbetar mot hela
affärsområdet Road & Rail, att utreda och få ett grepp om hur kvalitetsarbetet ser ut ur
ett större perspektiv. Utifrån det kan dom sedan bedöma hur dom ska gå vidare –
bestämma vad för åtgärder som eventuellt ska vidtas för att förbättra framtida arbete
(kvalitetssamordnare, intervju 23/4 2019).
Utöver “de orangea boxarna” återfinns en projektmodell på företagets intranät. Vad
gäller tillämpning av projektmodellen inom verksamhetsområdet Road & Rail uttrycker
sig kvalitetssamordnaren enligt:
“Vid road and rail så har vi inte implementerat projektmodellen alls. Vi testar det i
några projekt men än så länge kan man säga att vår divisionsledning för Infrastructure
och Road & Rail har inte alls varit aktiva i det här. Därför har vi sagt att tills någon
pekar med hela handen så befattar vi oss inte med det alls. Utan vi använder de
orangea boxarna tills vidare.”
- Kvalitetssamordnare, intervju 23/4 2019.

Kvalitetssamordnaren (intervju 23/4 2019) påpekar också att projektmodellen är i behov
av viss modifiering för att vara tillämpbar på Road & Rail. Projektmodellen finns att
tillgå på företagets intranät men är dock inte publik för allmänheten och kommer därför
inte att utvecklas vidare i denna rapport.
Sammanfattningsvis tror kvalitetssamordnaren (intervju 23/4 2019) att det skulle vara
en bra utveckling att skapa ett nytt snabbt system på en ny plattform där det som har
ansetts vara bra följer med från det gamla systemet och där det har tagits ställning till
hur företagets projektmodell ska vara integrerad. Kvalitetssamordnaren trycker igen på
vikten av att ledningen visar att systemet är prioriterat så att det kommer till användning
(intervju 23/4 2019).
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5.2 Kvalitetsledning i uppdrag
Detta kapitel inleds med en presentation av det material som utgör kvalitetsstyrning
med avseende på kvalitetssystemen i uppdragen. Därefter presenteras vad som enligt
studien innefattar ÅF:s arbete relaterat till kvalitetssäkring, vilken utgörs av de
processer vilka ofta innebär ett kontrollerande element. Till sist följer vad det empiriska
underlaget ger med avseende på kvalitetsförbättring och hur det har implementerats i
verksamheten.
5.2.1 Kvalitetsstyrning
Kravsamordnaren, som framför allt arbetat i projekt, menar att kvalitetssystemet i
exempelvis Ostlänken har baserats på företagets generella kvalitetsledningssystem.
“Man har försökt hålla en röd tråd ned på projektnivå.” (kravsamordnare, intervju 7/3
2019). En viktig aspekt är att “apparaten” skalas om för att passa storleken på det
projekt som kvalitetssystemet tillämpas på. Ibland behövs till exempel en omfattande
kravhantering medan det i andra fall helt enkelt inte finns tid. Eller om ÅF tar del i ett
mycket litet projekt finns eventuellt inte ens ett behov av till exempel kravhantering
uppger kravsamordnaren. Men oavsett är etableringen av ett kvalitetssystem i projektet
en viktig förutsättning för hur ÅF arbetar (kravsamordnare, intervju 7/3 2019).
Gällande uppdraget i Ostlänken berättar uppdragsledaren (intervju 11/2 2019) att det
etableras rutiner i den tidiga planeringsfasen. Bland annat har de försökt föra in att varje
projekt, eller om projekten är större, att varje fas ska inledas med ett förmöte där de som
tar del i uppdraget får reda på tidsramar, budget, kvalitetsarbetets upplägg samt andra
mål och hur de ska uppnås. Detta bekräftar kravsamordnaren (intervju 7/3 2019) som
menar att det är en grundläggande del i kvalitetsarbetet. Kravsamordnaren fortsätter att
berätta om ytterligare en rutin i Ostlänken som innebär att alla teknikansvariga ses en
gång i veckan där de med utgångspunkt i en samordningsmodell (BIM) diskuterar
arbetet. Det finns också en annan typ av möte som bokas in i samband med att
projekterade handlingar ska levereras till kund, tillägger kravsamordnaren (intervju 7/3
2019), men syftet med dessa är framför allt att kvalitetssäkra handlingarna innan de
levereras till beställaren.
Kravsamordnaren berättar att en grundläggande del i kvalitetsstyrningen är att en
uppkopplad plattform skapas i vilken alla kan ta del i material, ramverk, mallar,
instruktioner och rutiner som definierar hur det generella arbetet ska utföras och se ut.
På så sätt kan man undvika sämre lösningar där material är distribuerat på ett
ostrukturerat sätt, till exempel ett excel-ark hos en person och ett viktigt dokument hos
en annan (kravsamordnare, intervju 7/3 2019). Kvalitetssamordnaren har observerat att
det är främst de största projekten som anammar denna del av kvalitetsarbetet – att arbeta
via en “projektsajt i Sharepoint”. Som i fallet med Ostlänken där ÅF och Tyréns arbetar
på en gemensam plattform (ÅF, 2019g). I dessa fall blir plattformen som en förlängning
av “de orangea boxarna” vilket innebär att kvalitetsledningssystemet kan etableras i
projektet. Men ses det till de flesta andra mindre projekt ser det mer ut så att man
använder en enklare filarea på en server. Kvalitetssamordnaren tror att det beror på att
de i projektet vill komma igång så snabbt som möjligt för att börja tjäna in pengar för
projektet. Då prioriterar de bort vissa kvalitetsrutiner medan, om de är lite ovana som
personal på företaget, de kanske framför allt borde fokusera på att lära sig de rutiner
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som är del i hur man ska arbeta just på detta företaget, som ett kvalitetscertifierat företag
(kvalitetssamordnare, intervju 23/4 2019).
Ett mer generellt problem som uppdragsledaren lyfter är att kvalitetssystemet som det är
utformat idag snarare blir ett medel för att “hålla ryggen fri” än att faktiskt lyfta
kvaliteten. Vidare uppger uppdragsledaren att fokus ligger på kontroll, vilket visserligen
minskar risken för att göra kunder missnöjda eller att skada företagets varumärke.
Kontrollerna är som nödvändiga “hygienbehov”, men kvalitetssystemet skulle också
behöva vara mer kvalitetslyftande generellt menar uppdragsledaren (intervju 11/2
2019). Uppdragsledaren (intervju 11/2 2019) poängterar vidare att gällande kvalitet
försöker dom styra så att dom levererar en kvalitet som matchar det beställaren
förväntar sig. Som projektör kan de möjligtvis upplysa beställaren om att de skulle
kunna tänka på ytterligare intressentaspekter som de kommer på under projekteringens
gång, men i huvudsak litar man på att den som beställer har tänkt igenom vilka aspekter
som det ska ses till, att de har gjort en “vettig beställning”. Målet är därför främst att
“pricka in” den kvalitet som motsvarar beställningens specifikationer och inte
nödvändigtvis mer (uppdragsledare, intervju 11/2 2019). Uppdragsledaren menar dock
att de under den tidsram och budget som gäller självfallet försöker maximera kvaliteten
som levereras. Bortom processerna i sig uppger uppdragsledaren att de försöker etablera
en kultur inom organisationen där de som projekterar har förstått nyttan av
kvalitetsarbete för att på så vis vara mer motiverade till att ta del i det. Där poängterar
kravsamordnaren att just uppdragsledningen får en viktig roll. Ledningen har goda
förutsättningar att förmedla kulturen i organisationen. Kravsamordnaren menar att om
ledningen signalerar att arbetet med kvalitet har prioritet kommer många andra att
anamma en kultur där sådant arbete får ta plats. Ledningens engagemang kan till
exempel ta sig i uttryck i att de närvarar vid de kvalitetsmöten som sker
(kravsamordnare, intervju 7/3 2019). Även kvalitetssamordnaren (intervju 23/4 2019)
poängterar vikten av ledningens engagemang och tillägger att affärsområdets ledning
tyvärr “varit tydlig med sin otydlighet” – att de främst fokuserat på annat än kvalitet och
att det inte ställts några tydliga krav på att arbeta med det. Däremot tycker
kvalitetssamordnaren att det håller på att vända. I och med en ny generation i företaget
och en ökad efterfråga på kvalitetsrutiner från beställare tror kvalitetssamordnaren att de
mer eller mindre kommer tvingas till att arbeta mer stringent med kvalitet.
5.2.2 Kvalitetssäkring
I Ostlänken är en viktig del i kvalitetssäkringsarbetet enligt uppdragsledaren (intervju
11/2 2019) upplagt så att en projektör vid leverans av material (en del av företagets
produkt) till beställaren går igenom en kvalitetssäkringsprocess. På Ostlänkens
projektsajt framgår att granskningsprocessens omfattning varierar beroende på vad för
typ av leverans som sker. Avsikten är att processen ska vara i paritet med den typ av
material som beställaren tar del av. Är det exempelvis bara en “delning” av
projektdokument räcker det med att kompetens inom det egna teknikområdet granskar
materialet. Är det frågan om “leverans” av en slutprodukt är processen istället betydligt
mer omfattande. Som stöd i teknikområdets granskningsprocess används olika
checklistor som lyfter generella och teknikspecifika aspekter. Listorna ser olika ut
eftersom de olika teknikområdena till viss del anpassar dem efter vad de tycker är
viktigt för att de ska känna sig trygga med vad de levererar. I listorna bockar de av till
exempel att alla tekniska krav har hanterats, att underrättelser har beaktats, att språket
har rätt nivå, att filer är av rätt typ, och så vidare (ÅF, 2019g). Teknikansvarig (intervju
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3/5 2019) menar att det ses som ett levande dokument, som utvecklas och ändras med
tiden, vars syfte är att ringa in de viktiga delarna (teknikansvarig, intervju 3/5 2019). De
blir en viktig del i kvalitetssäkringsarbetet (kravsamordnare, intervju 7/3 2019; ÅF,
2019c). De har haft en workshop under vilken teknikområdena kunde granska och
revidera sina checklistor. Dessutom tipsade de varandra om olika upplägg och delar som
kunde vara bra att inkludera (kravsamordnare, intervju 7/3 2019).
Uppdragsledaren lyfter att det ibland blir problematiskt med att den formaliserade
kvalitetssäkringen endast sker vid ett tillfälle i slutet av materialets utvecklingsprocess.
Det kan vara så att det först då upptäcks att materialet inte alls är vad beställaren tänkt
sig och att det är för sent att åtgärda det inom den befintliga tidsramen. Då står det
mellan att tumma på den avsedda kvaliteten eller att leverera en sämre kvalitet, vilket
beställaren sällan uppskattar (uppdragsledare, intervju 11/2 2019). Här poängterar
uppdragsledaren vikten av att utveckla medvetenhet kring kvalitet så att de som
projekterar avsätter tid för att se över kvaliteten, men även att de ser det som tillräckligt
enkelt att sätta sig in i. Fortsatt menar uppdragsledaren att detta är en av de stora
utmaningarna i deras kontext. Kravsamordnaren (intervju 7/3 2019), och även
teknikansvarig (intervju 3/5 2019), håller med om att projektering i fel riktning kan
upptäckas sent. Det skulle eventuellt vara en idé att inte bara kvalitetssäkra i slutet
uppger kravsamordnaren, men samtidigt beror det på hur omfattande uppdraget är –
kvalitetsarbetet ska ju vara i paritet med uppdragets omfattning. Kravsamordnaren
instämmer dock i att det kan bli problem då de som projekterar inte avsätter tillräckligt
med tid för det formaliserade kvalitetsarbetet som enligt rutin ska genomföras. Det
verkar främst bero på att projektören eventuellt förlitar sig på tidigare rutiner som har
fungerat i mindre projekt. Men när projektet är så pass stort och komplext är det många
som berörs av andras arbete menar kravsamordnaren (intervju 7/3 2019). Därför finns
ett stort behov av kvalitetsarbete innan handlingarna skickas iväg, till exempel i form av
samordning och granskning av kollisioner3. Detta arbete är nödvändigt och därför måste
det avsättas tillräckligt med tid så att leveransen av handlingar kan ske vid den tidpunkt
ÅF har kommit överens om med beställaren. Samtidigt uppger kravsamordnaren att de
som redan är vana med hur kvalitetsarbetet är upplagt oftast inte har några problem med
att ha det som en naturlig del i arbetet, vilket är mycket positivt (kravsamordnare,
intervju 7/3 2019). Även teknikansvarig (intervju 3/5 2019) instämmer i att när
kvalitetsrutiner väl etablerats upplevs det som att det tar mycket kort tid att göra
samtidigt som ett det skapar en trygghet i att arbetet har utförts på rätt sätt. Är det så att
en leverans inte kan göras i tid anser teknikansvarig (intervju 3/5 2019) att det bästa är
att vara öppen och berätta för beställaren att ÅF:s kvalitetsarbete måste genomföras men
att det kommer skjuta upp leveransdatumet. Det brukar vara så att beställaren tolererar
förseningen om det är på grund av att kvalitetssäkring måste göras (teknikansvarig,
intervju 3/5 2019).
5.2.3 Kvalitetsförbättring
Enligt uppdragsledaren (intervju 11/2, 2019) brukar det finnas en förbättringshantering i
projekten där man kan lämna förbättringsförslag och anmäla avvikelser och
kundklagomål. Till exempel är hanteringen i Ostlänken öppen hela tiden och tanken är
att om någon kommer med en idé kan den läggas in där. Denna följs upp månatligt
genom att uppdragsledningen och stödfunktioner går igenom ett antal
3

Till exempel kan vattenledningar och kabeldragningar ha projekterats så att de kolliderar varför de
behöver projekteras om.
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diskussionspunkter utifrån det som rapporterats i hanteringen (uppdragsledare, intervju
11/2 2019). Kravsamordnaren konstaterar att förbättringshantering också förekommer i
de andra stora projekten som ÅF tar del i, och att även denna del av kvalitetsarbetet
skalas om för att passa i de projekt som förbättringshantering tillämpas
(kravsamordnare, intervju 7/3 2019). Ett exempel på det, som teknikansvarig nämner,
återfinns i ett mindre projekt där det inte finns ett dedikerat avvikelsehanteringsverktyg.
Istället anmäls eventuella avvikelser eller förbättringsförslag till en utvald person som
ser till att kunskapen sprids inom teknikområdet och i nätverk teknikområden emellan
(teknikansvarig, intervju 3/5 2019). Kravsamordnaren lyfter dock att det finns en
problematik kring att kvalitetsarbetet kan få lägre prioritet när uppdragen “kör fast” och
att uppdragsledningen börjar prioritera bort att närvara vid kvalitetsrelaterade möten
(kravsamordnare, intervju 7/3 2019). Kravsamordnaren förstår tanken att uppdraget
överlever med något sämre erfarenhetsåterföring men menar samtidigt att inte alls är
givet att det är kvalitetsarbete som ska nedprioriteras. Om ÅF har en tuff relation med
beställaren ska dom kanske fokusera mer på förbättringsarbetet som just kan förbättra
relationen (kravsamordnare, intervju 7/3 2019).
Uppdragsledaren berättar vidare att ÅF också brukar ha något som heter “Lessons
Learned”. Vid större “bryt” i uppdraget, ungefär en gång per år, hålls längre seminarier
för att lyfta fram lärdomar inom uppdraget. Uppdragsledaren poängterar dock att det är
svårt att på formaliserade sätt lyfta lärdomarna även utanför projekten.
Erfarenhetsåterföring som når bortom projekten är främst beroende av att individer rör
sig inom företaget, mellan olika projekt, och delar med sig av det de lärt sig
(uppdragsledare, intervju 11/2 2019).

5.3 Sammanfattning
Det finns ett generellt kvalitetsledningssystem som kallas ”de orangea boxarna”.
Systemet fokuserar framför allt på kvalitetsstyrning och inte specifikt på
kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring. Dock verkar det som att få känner till systemet
och att det därför behöver marknadsföras internt. Systemet ligger på en mycket långsam
digital plattform och verkar behöva en ny plattform som är snabbare. Det finns en
projektmodell som kan ses som ett alternativt verksamhetssystem men den har inte
integrerats i organisationen varför den diskuteras vidare i studien.
Ses det till kvalitetsledningssystemen i uppdragen strukturerar studien materialet utifrån
begreppen kvalitetsstyrning, kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring. Verksamhet som
ryms inom begreppen verkar anpassas efter de olika uppdragens olika förutsättningar.
Det tycks som att ÅF på olika sätt arbetar med att skala om de kvalitetsledningssystem
som används. Vad gäller kvalitetsstyrning diskuteras ett antal rutiner. En rutin som
verkar central är användandet av en projektsajt där ytterligare rutiner finns uttryckta.
Vidare framgår att kvalitetsrelaterat arbete ibland inte prioriteras. Med avseende på
kvalitetssäkring framgår att det finns anpassningsbara granskningsrutiner, men att det
ibland blir problem med att kvalitetssäkringen tillämpas endast en gång, oberoende av
den typ av material som levereras. Det resulterar i att fel ibland upptäcks för sent för att
kunna leverera material i tid. Vad gäller kvalitetsförbättring förekommer
avvikelsehantering i uppdragen där kundklagomål, förbättringsförslag och avvikelser
kan lyftas för att sedan följas upp. I kapitel 6. Analys analyseras samtliga aspekter
vidare.
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5.4 Kravarbete
Det blir svårare att fastställa entydiga rutiner och riktlinjer för ÅF:s kravarbete då det
varierar bland annat med avseende på storlek för uppdrag och de tillgängliga resursernas
kompetens och erfarenheter. För studien återfanns tillgängliga respondenter från två av
de stora pågående uppdragen hos företaget. Inledningsvis presenteras en
sammanställning av rutinen för krav från företagets kvalitetsledningssystem därefter
följer en sammanställning av kravarbetet i uppdragen Ostlänken respektive Mötesplats
Nacka. Avslutningsvis presenteras kravarbetet på Trafikverket samt kort om
användandet av digitala visualiseringsverktyg inom kravarbetet.
5.4.1 Kravrutin från kvalitetsledningssystemet
I företagets kvalitetsledningssystem, “de orangea boxarna”, finns processen Start-up
vilken innefattar en rutin för kravhantering. Följande avsnitt är en sammanställning av
kvalitetsledningssystemets kravrutin (ÅF, 2018a). Rutinens syfte är preciserat i tre
punkter vilka är att säkra att kraven i uppdraget är kända, säkra att inga krav förloras
under uppdragets gång samt att säkra att man kan visa att kraven har uppfyllts. Ansvarig
för rutinen är uppdragsledaren alternativt kravhandläggaren. Rutinens omfattning är
preciserat enligt: “Rutinen beskriver hur kravhantering i uppdrag kan göras.
Kravhanteringens omfattning avgörs av uppdragsledaren och, när det är relevant,
styrgruppen.” (ÅF, 2018a).
Rutinen tydliggör att den är baserad på Trafikverkets rutin om systematisk
kravhantering men att den även kan användas i andra projekt, inte bara när Trafikverket
är beställare. Kravhanteringen är uppdelad i fem steg vilka presenteras i tabell 5 med
tillhörande syfte för respektive steg.
Tabell 5. Kravhanterings fem steg enligt rutin i ÅF:s kvalitetsledningssystem
Steg

Syfte

Identifiera krav

Så att alla förutsättningar finns med från början.

Systematisera krav Så att de är ordnade, bedömda och fördelade till kravuppfyllare.
Acceptera krav

Så att det är klart att kravuppfyllarna har förstått kraven.

Verifiera krav

Så att det är kvalitetssäkrat att kraven tagits omhand.

Validera krav

Så att det är bevisat att begärda funktioner uppnåtts.

Rutinen specificerar de tre rollerna kravställare, kravhandläggare samt kravuppfyllare.
Enligt rutinen är kravställaren den som formulerar ett krav, kravhandläggaren är den
som är ansvarig för kravhanteringen och kravuppfyllaren är den som ansvarar för att ett
krav uppfylls, till exempel teknikansvariga. Vad gäller arbetssättet med krav står det i
rutinen att det ska bestämmas för respektive uppdrag och specificeras i uppdragsplanen i
följande kategorier: begränsningar, ansvarsfördelning, arbetssätt och ändringar.
Begränsningarna ska specificera för vilka krav som ska tas med, ansvarsfördelningen
ska specificera vem som administrerar kravlistan, arbetssättet ska specificera när
kravlistan ska uppdateras och av vem och kategorin ändringar ska specificeras för hur
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eventuella ändringar ska hanteras. Ändringshanteringen har längre ner i rutinen ett
ytterligare avsnitt där vikten av en väl strukturerad och specificerad rutin för respektive
uppdrag belyses. Där påvisas vikten av att hålla det enkelt men att ändringshanteringen
fortfarande ska säkra att:
▪
▪
▪
▪

Beslut fattas på rätt underlag
Beslut fattas av rätt person eller part
Beslutet dokumenteras så att uppföljningen senare kan göras mot rätt krav
Beslutet kommuniceras till berörda

För att säkra att ändringsbesluten är av god kvalitet framgår av rutinen att ytterligare
specificering krävs för respektive uppdrag enligt: Specificering av vem som initierar en
ändring, utreda vilket underlag som ska tas fram, specificera vilka som behöver
informeras i ett samråd samt hur besluten ska fattas och kommuniceras till övriga.
Rutinen belyser även att ett omfattande kravarbete kan vara mycket tidskrävande och
därför måste det säkerställas att nyttan med kravhanteringsarbetet överstiger
arbetsinsatsen. Vad som är lämpligt ska enligt rutinen avgöras från fall till fall och om
en styrgrupp finns att tillgå ska den tillfrågas hur omfattande arbetet ska vara. Vid
behov ska en kravhandläggare utses, med uppgift att hantera projektets kravlista. Om
krav anses otydliga ska de diskuteras med kravställaren för att undvika missförstånd.
5.4.2 Ostlänken
Ostlänken, vilket finns närmare beskrivet i avsnitt 2. Bakgrund, är ett projekt för
höghastighetsjärnväg som är uppdelat i fyra delsträckor där ÅF projekterar en av
delarna. Uppdraget för delsträckan startade för drygt sex år sedan och uppdragsledaren
(intervju 11/2 2019) har varit med sedan start och kravsamordnaren (intervju 7/3 2019)
har arbetat med uppdraget i drygt två år. Beställare av uppdraget är Trafikverket och ÅF
är deras leverantör. Olika aktörer har olika roller i ett uppdrag och viktiga roller för ett
fungerande arbete relaterat till krav i Ostlänken är: kravspecialist, kravställare,
kravägare och kravuppfyllare (ÅF, 2015). Trafikverket har rollen som kravspecialist
vilken innefattar att stötta uppdragets arbetssätt relaterat till krav och fungerar som
uppdragets administratör av kravdatabasen samt ansvarar för att hålla ansvarslistan för
kravdokumenten uppdaterad (ÅF, 2015). Kravställare kommer från flera olika
fackområden och definierar kraven på uppdraget, exempel på kravställare är
Trafikverket, Transportstyrelsen, kommuner eller Länsstyrelsen (ÅF, 2015).
Trafikverket har också rollen som kravägare vilken innefattar ansvar för acceptans av
kraven samt att de uppfylls (ÅF, 2015). Eventuella ändringar av krav måste gå genom
kravägaren. ÅF har rollen som kravuppfyllare vilken innebär att ansvara för att kraven
uppfylls under projekteringen (ÅF, 2015).
Enligt kravsamordnaren (intervju 7/3 2019) levererade Trafikverket många egna, redan
färdigställda krav vilka i samråd med samordnare och teknikansvariga på ÅF
fastställdes som initiala krav på uppdraget. Enligt uppdragsledaren (intervju 11/2 2019)
fastställs egentligen inga egna krav från deras sida utan det förlitas till beställarens
kompetens att veta vad de beställer och vad de tillhandahåller leverantören med för
krav. Uppdragsledaren belyser också att det i slutändan blir en fråga om ekonomi vad
gäller att möta det beställaren vill ha eller överträffa förväntningarna och uttrycker sig
enligt följande:
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“Det finns tekniska lösningar för allt men det blir alltid en prisfråga i verkligheten. Den
bästa anläggningen för en viss prislapp. Maximera kvalitet för en viss summa pengar.
Men det finns olika definitioner av kvalitet. Överkvalitet innebär att du antagligen
missat något annat. Lagom är bra. Vårt uppdrag är att nå målen, inte att överträffa
dem; för det är det ingen som vill betala för. Att uppnå kraven är målet, det är god
kvalitet.”
- Uppdragsledare, intervju 11/2 2019.
Uppdragsledaren (intervju 11/2 2019) belyser också att dom får en beställning där
beställaren förväntar sig expertkompetens. Uppdragsledaren menar vidare att om
eventuella risker eller dylikt uppdagas kan dom meddela beställaren för vidare beslut
men att det i slutändan är beställaren som är ansvarig för att ha tillhandahållit med en
komplett beställning och uttrycker sig enligt följande:
“[…] man har projektmål och effektmål: Trafikverket vill få ut en effekt, att en person
ska kunna åka från a till b, men det är egentligen de som är ansvariga för att vårt
projekt bygger mot det. Vi är ansvariga för att vi gör vårt projekt på ett bra sätt. Sen är
det kundens ansvar att de gjorde en vettig beställning. Vi kan ju lyfta sådana risker,
men i slutändan är det beställaren som sätter kraven.“
- Uppdragsledare, intervju 11/2 2019.
På Ostlänkens projektsajt finns 451 stycken styrande dokument att tillgå vilka bland
annat ligger till grund för det krav som ställs på uppdraget (kravsamordnare, intervju
7/3 2019). De styrande dokumenten är bland annat Trafikverkets tekniska
dokumentation, Trafikverkets kravdokument och dokumentation om
projekteringsförutsättningar. Enligt kravsamordnaren (intervju 7/3 2019) kan kraven
delas upp i två delar, styrande dokument och kravlista. Kravsamordnaren (intervju 7/3
2019) belyser att de krav som återfinns i kravlistan är kraven som bestäms i samråd
mellan beställare och leverantör inledningsvis i uppdraget medan de styrande
dokumenten är dokumentation som företaget följer vid projektering och förhåller sig till
vid eventuella ändringar. Kravlistan i Ostlänken är mycket omfattande och består i
nuläget av drygt 900 krav (kravsamordnare, intervju 7/3 2019). Uppdraget har efter flera
år av arbete berörts av omfattande ändringar, bland annat ändrad maxhastighet på
järnvägen. Ändringen medförde stor påverkan på uppdragets kravbild och krävde ett
omfattande arbete för att framställa vilka av de initiala krav som påverkats av ändringen
samt specificera eventuella nya krav (kravsamordnare, intervju 7/3 2019). Med det
omfattande arbetet som ändringen medförde uppstod en önskan att lättare beskåda
kraven, exempelvis utplacerade i en digitalt visualiserad modell av lösningen till
systemet, för att lättare visualisera vilka krav som direkt påverkas av ändringen
(kravsamordnare, intervju 7/3).
Med Trafikverket som beställare följer krav på ÅF:s arbete relaterat till krav i uppdraget
(kvalitetssamordnare, intervju 23/4 2019). I företagets kvalitetsledningssystem finns en
rutin för kravhantering som skall användas när Trafikverket är beställare. Rutinen
baseras på Trafikverkets rutin ”Systematisk Kravhantering” men i rutinen står det att
den även kan användas till uppdrag med andra kunder (ÅF, 2019d). På Ostlänkens
projektsajt återfinns närmare specificering av vad systematisk kravhantering innebär för
det specifika uppdraget vilket presenteras närmare i avsnitt 5.3.3 Systematisk
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kravhantering. Vidare i avsnitt 5.3.4. Kravlista presenteras en närmare beskrivning av
kravlistan och dess krav samt hur den används i uppdraget.
5.4.3 Systematisk kravhantering
Systematisk kravhantering är en kravstrategi beskriven i den interna dokumenten som
“[...] ett arbetssätt för att kontrollera krav från identifiering till verifiering för att
säkerställa att ställda krav samordnas och projekteras in i de handlingar som projektet
tar fram.” (ÅF, 2018b). Den systematiska kravhanteringen fungerar som ett hjälpmedel
för att främja uppdragets utvecklingsprocess genom att möjliggöra för verifiering och
validering hela vägen in i bygg- och driftskeden (ÅF, 2018b). ÅF ser sin kravhantering
som ett gränssnitt gentemot beställaren där det tydligare framgår vad som
överenskommits och förväntas av leverantören vilket kan förhindra konflikter (ÅF,
2018b). I uppdragets styrande dokument återfinns ett dokument som förtydligar
systematisk kravhantering för Ostlänken (ÅF, 2015). I dokumentet återfinns en
specificering av kravhanteringsprocessen under projekteringen från Trafikverkets
perspektiv. Kravhanteringsprocessen specificeras enligt de sex stegen: planering av
projektet, identifiera krav, formulera krav, acceptans, verifiera och validera (ÅF, 2015).
Kravsamordnaren (intervju 7/3 2019) berättar att rutinen har modifierats något på
Ostlänkens projektsajt för att bättre passa uppdragets syfte med rutinen. Modifieringen
är anpassad för att direkt kunna tillämpas i uppdragets kravlista och presenteras i tabell
6 i avsnitt 5.3.4 kravlista.
5.4.4 Kravlista
Kravlistan presenteras som ett centralt verktyg i rutinen för systematisk kravhantering
(ÅF, 2018b). Kravlistan består av potentiella krav vilka har ID-nummer och grupperas
beroende på status. Status med tillhörande förklaring presenteras i tabell 6.
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Tabell 6. Presentation av olika status som kraven kan anta i kravlistan med tillhörande
förklaring.
Status

Förklaring

1. Tilldelat
krav

Kravet är justerat eller nytt och granskas eller hanteras av det
ansvariga teknikområdet. Ansvarigt teknikområde uppdaterar till en
av status 2–4.

2. Accepterat
krav

Ansvarigt teknikområde bedömer att kravet kan hanteras i
systemhandlingsskedet och kommer kunna uppfyllas i
projekteringen. Förslag på uppfyllnad kan fyllas på i förväg i
kravlistan.

3. Ej
accepterat
krav

Ansvarigt teknikområde bedömer att kravet inte går att uppfylla,
motivering till avvisande skrivs in i kravlistan.

4. Ej
applicerbart
krav

Ansvarigt teknikområde bedömer att kravet inte går att applicera i
systemhandlingsskedet, motivering till avvisande skrivs i kravlistan.

5. Uppfyllt
krav

Ansvarigt teknikområde uppfyller kravet och dokumenterar
uppfyllnad i kravlistan med referens till var och hur kravet är
uppfyllt.

6. Godkänt
krav

Trafikverket kontrollerar kravuppfyllnad och godkänner referens till
uppfyllnad.

7. Avstyrkt
krav

Trafikverket beslutar att kravet inte längre gäller och hanteringen
utgår.

Justerbart krav

Kravet justeras av Trafikverket och hamnar återigen i status 1.
Tilldelat krav.

För att tydliggöra processen finns ett flödesschema över kraven visualiserad i rutinen
för systematisk kravhantering (ÅF, 2018b). Varje status har en numrering vilken
sammanfaller med den som används i figur 6. Figur 6 visualiserar hur systematisk
kravhantering går till med avseende på kravens status.
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Figur 6. Visualisering av kravprocessen i Ostlänken (ÅF, 2018b)
En viktig aspekt är att det framgår vilket eller vilka teknikområden som har tilldelats
ansvar att hantera kravet (ÅF, 2018a). En utgångspunkt är att kravet i sig är formulerat
så att det går att hantera på ett systematiskt sätt vilket enligt rutinen (ÅF, 2018a)
generellt innebär att det:
▪
▪
▪
▪
▪

är entydigt
kan läsas självständigt
innehåller endast en kravformulering per krav
är verifierbart
är spårbart

Vid behov av förtydligande av kravet kan det direkt i kravlistan refereras till ytterligare
dokumentation som hjälper till att sätta kravet i kontext eller som innehåller nödvändiga
definitioner. Det är även möjligt att göra noteringar direkt i listan vilket underlättar till
exempel en utvärdering av kravets applicerbarhet. De initiala kraven vilka beställaren
har tagit fram för uppdraget är främst skall- och bör-krav (kravsamordnare, intervju 7/3
2019). De krav som hanteras inom ramen för den systematiska kravhanteringen är
kategoriserade som anläggningskrav och genomförandekrav (ÅF, 2015). Krav som
däremot inte omfattas av denna kravhantering är sådana som redan har omfattats av
andra etablerade arbetssätt, såsom för riskhantering och BIM-samordning (ÅF, 2015).
Lagar och förordningar inkluderas inte heller i kravlistan eftersom det antas att dessa
redan är kända.
5.4.5 Mötesplats Nacka
Underlaget i följande avsnitt kommer uteslutande från intervjun med kravsamordnaren
(intervju 26/4 2019). Kravsamordnaren arbetar i båda undersökta uppdragen och har
varit med sedan start i Mötesplats Nacka. Mötesplats Nacka har till skillnad från
Ostlänken inte Trafikverket som beställare utan istället Nacka kommun, vilket
påverkade arbetet relaterat till krav. Enligt kravsamordnaren (intervju 26/4 2019) har
ÅF varit delaktig i framtagandet av underlag i uppdragets tidigare skede, innan
projekteringsfasen. I det tidigare skedet hade uppdragsledningen gjort en
sammanställning av egna styrande dokument genom att respektive teknikområde fick
43

lägga in vad de ansåg borde vara med som styrande dokument på projektsajten.
Beställaren tillhandahöll ÅF med flera olika dokument – bland annat underlag från
tidigare skeden, blandade dokument från Trafikverket och hela Förvaltning för Utbyggd
Tunnelbanas (FUT) kravlista i form av en mycket lång excel-lista. Kravsamordnaren
uttrycker sig om de tillhandahållna dokumenten enligt följande: “Det var väldigt
blandad kompott. Det var verkligen allt möjligt” (kravsamordnare, intervju 26/4 2019).
Tillsammans med en kollega inledde kravsamordnaren arbetet med att strukturera upp
dokumenten enligt deras innehåll i en form av mappstruktur för att lättare bilda sig en
uppfattning om omfånget.
Efter att ha strukturerat upp vad som tillhandahållits inleddes arbetet med att sortera ut
dokument som var relevanta för identifieringen av krav tillsammans med övriga
samordnare. Flera av dokumenten innehöll viktig information och krav för
bygghandlingsskedet vilka inte var direkt av intresse för projekteringen. Det primära
fokuset var att hitta projektspecifika krav som direkt gick att relatera till Mötesplats
Nacka, inte till exempel generella krav från Trafikverket. En ytterligare viktig aspekt
var enligt kravsamordnaren att behålla spårbarheten bland dokumenten och den senare
identifieringen av krav och därför var de särskilt noga med att notera deras ursprung.
För att gå vidare bestämdes vilka typer av krav som skulle inkluderas, vilka
specificerades som ska- respektive bör-krav. Specificeringen resulterade i 5–6
dokument, utöver kravlistan som var kvar att utvinna krav från. Hittills anser
kravsamordnaren att processen har gått bra tack vare avgränsningen av antalet
dokument.
Efter identifiering av krav från beställaren inleds fas två av identifieringen vilken enligt
kravsamordnaren benämns som den interna identifieringen av krav. Den interna
identifieringen av krav innefattar enligt kravsamordnaren: “[...] vilka krav vi ställer på
senare skeden. Egentligen är det ju det som hela projekteringen handlar om. Vad hade
vi sedan tidigare, hur ska vi göra, vilken lösning, vad är det för krav på det till senare.
Egentligen är ju en systemhandling ett kravställande dokument till sen.”
(kravsamordnare, intervju 26/4 2019). Kravsamordnaren poängterar även att det finns
olika typer av krav att identifiera men att de objektspecifika kraven och
anläggningskraven är av störst intresse i denna fas. Kravsamordnaren belyser också
vikten av att identifiera krav med avseende på genomförande men att de bör särskiljas
från de övriga kraven i kravlistan. Enligt kravsamordnaren ska genomförandekraven
inkluderas i processer och rutiner, “[...] att man fångar upp det och arbetar in det i
rutiner för hur man gör saker” (kravsamordnare, intervju 26/4 2019). Samtliga krav
sammanställs sedan i en lista på projektsajten som alla med “access” till projektsajten
har tillgång till.
Mötesplats Nacka har som andra uppdrag en beställare men på grund av dess natur är
uppdraget till stor del beroende även av andra betydande aktörer. Kravsamordnaren
uttrycker sig om detta enligt:
“I Mötesplats Nacka då var det Nacka kommun med sin projektledning och vi som
huvudkonsult sen var det ju Trafikverket eftersom vi skulle flytta en väg, det var FUT i
och med flytt av tunnelbanan och så var det SL i och med stationen, och dom lever egna
liv, och så ska vi som ledande konsult som skulle styra men får krav och input från dom
här tre och så är det Nacka som är huvud i det hela. Den var svår.”
- Kravsamordnare, intervju 26/4 2019
44

Det som kravsamordnaren benämner som lite speciellt för Mötesplats Nacka är att de
ovan nämnda aktörerna är stora och att de ofta utgör beslutande aktör inom sitt område.
Det gör det svårare för ÅF att agera styrande inom projekteringen ibland. Samtliga
aktörer närvarar inte på alla möten vilket kan resultera i att beslut fattas utan ÅF:s
närvaro och inblandning. I relation till arbetet med krav inkom ibland ny information
och nya beslut vilket försvårade sammanställandet av kraven. Dock anser
kravsamordnaren att det inte hade varit svårt att sammanställa kraven om mer tid hade
erlagts processen och det hade varit en tätare dialog med beställaren. Kravsamordnaren
uttrycker sig enligt: “Egentligen skulle man behövt mycket mer tid som
kravsamordnare, speciellt i början av projektet, men vi hade begränsad tid. Tight tid
och budget liksom. [...] att innan allt drar igång så ska vi egentligen ha klart det”
(kravsamordnare, intervju 26/3 2019). Kravsamordnaren uttrycker också flera gånger
vikten av att ha en uppdragsledning som förstår vikten av ett grundligt krav- och
kvalitetsarbete innan övrig projektering startas för att de ska veta vad de ska projektera.
Vad gäller fastställda rutiner och processer för kravarbetet inom projektet uttryckte sig
kravsamordnaren enligt:
“Det var ingen som visste hur det skulle se ut när vi började projektet. För det var så
här “Nu ska vi sätta hur det ska se ut”. Det var verkligen att bygga upp det från scratch
så det var väldigt lärorikt. [...] Det var helt tomt, vi hade ingenting. Det enda vi hade
var att vi visste att vi skulle arbeta med systematisk kravhantering, vi bestämde det.”
- Kravsamordnare, intervju 26/4 2019.
Kravsamordnaren arbetar som tidigare nämnt, utöver Mötesplats Nacka, även med krav
och kvalitet i Ostlänken. Kravsamordnaren upplever att rutinen för kravhantering i
Ostlänken “Systematisk kravhantering”, är framgångsrik och det bestämdes därför att
samma rutin skulle tillämpas i Mötesplats Nacka. I Mötesplats Nacka råder enligt
kravsamordnaren en viss problematik kring det fjärde steget “Acceptans” i rutinen.
Acceptans bygger på att båda parter, både projektör och beställare, ska vara överens och
acceptera och därmed fastställa kraven. I Mötesplats Nacka säger kravsamordnaren att
beställaren har uttryckt att leverantörerna själva ska acceptera kraven. Reaktionen från
beställaren förklarades av kravsamordnaren enligt: “Det där är ert jobb, det är ni som är
experter.” (kravsamordnare, intervju 26/4 2019). Dock påvisar kravsamordnaren att
organisationerna för de olika beställarna i de olika projekten, Trafikverket och Nacka
kommun, är särskilt olika med avseende på utformning och intern kompetens, vilket är
den stora anledningen till responsen angående rutinen systematisk kravhantering.
Kravsamordnaren tror dock att rutinen systematisk kravhantering borde gå att tillämpa i
alla fall, trots att Trafikverket inte är beställare – att det istället krävs tilltro till den
interna kompetensen på företaget redan från start i ett uppdrag. Istället för att
projektledningen i Mötesplats Nacka skulle acceptera samtliga krav föreslog de att dem
endast skulle involveras om oklarheter eller oenigheter rådde.
5.4.6 Kravarbetet på Trafikverket
Underlaget i följande avsnitt kommer uteslutande från intervjun med kravspecialisten
(intervju 24/4 2019). Kravspecialisten har arbetat på Trafikverket under
verksamhetsområdet Stora projekt i flera år. Projekt som inkluderas under Stora projekt
har alla en budget på 5 miljarder och uppåt men kravspecialisten belyser hur, trots den
stora “minsta budgeten”, projekten kan variera i komplexitet beroende på vad de
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innefattar. Kravspecialisten påvisar också att arbetet inför varje beställning som
Trafikverket gör är oberoende av leverantör och att frihetsgraderna inte regleras utefter
vem som vunnit upphandlingen.
Trafikverket är en statlig organisation vilket medför vissa förpliktelser. Det är enligt
kravspecialisten många aktörer och intressenter som vill väldigt mycket och helst vill de
gärna bygga nytt. Verksamhetsområdet Planering fungerar som kontaktytan på
organisationen för medborgare, näringsliv, samarbetspartner och avtalskunder.
Planering genomför den långsiktiga planeringen för statlig infrastruktur såsom väg,
järnväg, luftfart och sjöfart. Kravspecialisten berättar att det är verksamhetsområdet
Planering som planerar verksamheten och utreder behovet. I det skedet sker också
samråd mellan potentiella intressenter som eventuellt är med och bekostar projektet. När
Planering sedan har fattat beslutet för vad som ska utredas skickas beställningen vidare
till Stora projekt. I samband med den beställningen vidarebefordras krav vilka har
identifierats av verksamhetsområdena Trafik, Underhåll och Informations- och
kommunikationsteknik. Kravspecialisten tillägger också att många av kraven kommer
från regelverk och beroende på vilka intressenter som är av vikt för projektet kommer
olika regelverk att inkluderas då olika intressenter har olika regelverk att förhålla sig till.
Kravspecialisten belyser också att de avtal som tecknats mellan beställare och
leverantör samt även mellan aktörer, är av vikt att ta hänsyn till vid identifieringen av
krav samt att det även kan tillkomma avtal senare i processen vilka behöver inkluderas i
arbetet relaterat till krav.
Vad gäller intressentanalys belyser kravspecialisten att eftersom Trafikverket är en
statlig organisation har de ett särskilt ansvar gentemot samhället vilket medför ett
omfattande arbete att både identifiera och att höra intressenterna. Kravspecialisten
belyser det faktum att verksamhetsområdet sällan genomför projekt som är av helt ny
karaktär, utan att det i princip alltid finns kompetent personal vilka tidigare har utfört
projekt av någorlunda liknande karaktär, vilket underlättar intressentanalysen. Enligt
kravspecialisten kommer en styrning från planprocessen som kallas för influensområde
som används för att bestämma vilka intressenter som bör inkluderas samt i vilken
utsträckning. Beroende på vad som ska granskas, tex. buller, vatten eller markåtkomst,
ser influensområdet olika ut och bestäms inom respektive område. Trafikverket
genomför även samråd för att höra intressenters synpunkter:
“Det genomförs granskningar och samråd med allmänheten där man hämtar in
synpunkter. Alla som bor i det området, får möjlighet att delta i samrådet. Alla är dock
inte sakägare i projektet varför det inte finns en skyldighet att tillgodose synpunkterna.
Så att hantera dessa intressenter är lite styrt.”
- Kravspecialist, intervju 24/4 2019.
För dem som faktiskt är sakägare finns det vissa processer som efterföljs för att hantera
deras specifika frågor (kravspecialist, intervju 24/4 2019). Vidare belyser
kravspecialisten också att det är viktigt att hantera alla intressenter, oavsett storlek med
samma respekt och eftersom Trafikverket är en statlig myndighet har de också rätt att
vid behov inlösa annan aktörs mark. Kravspecialisten uttrycker sig enligt:
“Det är också väldigt viktigt, vi har ett förtroende och tar faktiskt av folks trädgårdar
och det är jätteviktigt att vi behandlar “Kalle Pettersson” med samma respekt som vi
gör med Sundbybergs kommun. Även om det är en mycket mindre aktör, för vi har
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muskler då att värdera och ta mark om det behövs för samhällsintresse då enligt
planprocess och så vidare i den demokratiska ordningen. ”
- Kravspecialist, intervju 24/4 2019.
Kravspecialisten belyser komplexiteten i att erhålla klarhet från befintlig teori relaterat
till krav och att appliceringen på stora infrastrukturprojekt inte alltid är så lätt.
Kravspecialisten menar att ett krav vilket vid första anblick är av teknisk natur
egentligen kan visa sig vara ett hållbarhetskrav när syftet med kravet undersöks, vilket
gör att det kravet kan kategoriseras på olika sätt. Kravspecialisten lyfter också att olika
kategoriseringar av krav kan vara passande för olika typer av system. En potentiell
uppdelning föreslår kravspecialisten som intressentkrav, produktkrav respektive
designkrav. Enligt kravspecialisten innefattar intressentkraven effekt eller upplevelse,
produktkraven innefattar funktioner och egenskaper och designkraven berör den
tekniska lösningen. Ett annat sätt att kategorisera krav benämner kravspecialisten som
anläggningskrav, genomförandekrav och informationskrav. Anläggningskraven
innefattar då utformning och material, genomförandekraven innefattar metod för
genomförande och kompetens, och informationskraven innefattar krav på
dokumentation och kommunikation. De krav vilka kravspecialisten menar har störst
inverkan på “krav-vardagen” kan kategoriseras enligt: anläggningskrav,
genomförandekrav, dokumentationskrav, regelverkskrav och projektspecifika krav. Med
anläggningskrav syftar kravspecialisten på de krav vilka är specifika för anläggningens
funktionalitet. Genomförandekrav innefattar krav för hur arbetet med projektet ska
utföras. Dokumentationskrav kan både innefatta krav på att det ska finnas en spårbarhet
som genomsyrar arbetet och krav ställda på dokumentationens utformning.
Regelverkskraven är krav vilka kommer från aktuella regelverk. Projektspecifika krav
är krav som är specifika för ett projekt.
Kravspecialisten lyfter Trafikverkets beroende av politiska beslut, främst med avseende
på vilka resurser som finns att tillgå. Som exempel nämns den nationella planen (se
avsnitt 2.2.3 Trafikverket) vilken omfattar en tidsperiod om tio år, men det tilläggs att
det främst är intressant att se på tre till fyra år framåt i taget, beroende på eventuella
politiska förändringar. Kravspecialisten belyser även att Trafikverket är budgetstyrda,
inte bara leverantörerna, och att det är från den nationella planen som prioriteringar
fastställs – bland annat för vilka projekt som ska tillhandahållas vilka resurser de
närmsta åren.

5.4.7 Digitala visualiseringsverktyg i kravarbetet
Visualiseringsverktyg inom projekteringen används av ÅF främst i syfte att samordna
de olika teknikområdenas projektering för att se deras samverkan (arbetsmiljöingenjör,
intervju 5/3 2019). En byggnadsinformationsmodell, även förkortat BIM, är en digital
3D-modell av en lösning. I en BIM kan utöver visualisering av en lösning även
objektspecifik information lagras (Jansson, 2016). En BIM kan innehålla olika “lager”
av information vilket medför flexibilitet vid användning (arbetsmiljöingenjör, intervju
5/3 2019). Flexibiliteten kan exemplifieras med att beroende på skeden under
projekteringen samt teknikområde som använder modellen kan olika lager visualiseras
tillsammans vilket gör det möjligt att få ut olika typer av information
(arbetsmiljöingenjör, intervju 5/3 2019). I en BIM kan potentiella lösningar visualiseras
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och således lättare utvärderas. En BIM möjliggör även visualisering av hur en lösning
växelverkar med en modellerad och visualiserad verklighet innan den verkställs. I figur
7 presenteras ett exempel på hur en BIM av en sträcka järnväg kan se ut i en
tunnelmynning.

Figur 7. Exempel på hur en BIM av järnväg i en tunnelmynning kan se ut (Jansson,
2016).
En BIM används av ÅF från start vid projekteringen och modifieras allt eftersom
projektet fortgår (arbetsmiljöingenjör, intervju 5/3 2019). En ny och lyckad tillämpning
av BIM är implementeringen av arbetsmiljö där arbetsmiljöingenjören (intervju 5/3
2019) varit drivande. Implementeringen innebär att arbetsmiljörisker integreras direkt i
en BIM, vilket ökar medvetenheten om deras existens samt skapar tydligare incitament
till att reducera antalet arbetsmiljörisker under projekteringen (arbetsmiljöingenjör,
intervju 5/3 2019). Arbetsmiljöingenjören (intervju 5/3 2019) säger sig ha mötts av
mycket positiv återkoppling på implementeringen och många säger sig vara positivt
inställda till ett ökat användande av visualiseringsverktyg inom projekteringsprocessen
(arbetsmiljöingenjör, intervju 5/3 2019). Dock upplevs en viss oro över att lägga tid och
energi på att använda visualiseringsverktyg och att utveckla modeller i programvara
som sedan inte helt säkert används i senare skeden. Dessutom behöver beställaren vara
villig att betala för arbetet som krävs i modellen (arbetsmiljöingenjör, intervju 5/3
2019). Arbetsmiljöingenjören (intervju 5/3 2019) är dock positivt inställd till en fortsatt
implementering av BIM inom infrastrukturprojekt och har efter flera möten med
Trafikverket en framtidstro på att BIM-modeller kommer bli en naturlig del av fler
uppdrag.
Kravspecialisten (intervju 24/4 2019) belyser vikten av att inte börja för tidigt med
lösningen till systemet innan dess ramar fastställts och uttrycker sig enligt:
“När man ser på arbetet med BIM och tror att det löser allt kravarbete så tappar man
en stor del av intressentanalysen, behovsinventeringen, kravidentifieringen och
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prioriteringen. Det kanske finns 10 lösningar och då väljs en lösning ut, medan det
fortfarande finns möjliga lösningar som tappas bort”
- Kravspecialist, intervju 24/4 2019.
Kravspecialisten lyfter dock att det finns många fördelar och möjligheter vid
användning av BIM eller liknande visualiseringsverktyg i ett senare skede för att
uppleva och utvärdera potentiella lösningar innan det börjar byggas. Kravspecialisten
nämner byggnationen av Slussen (i Stockholm) som exempel där en virtuell
visualiseringsmetod har använts och där personal från räddningstjänsten har fått
utvärdera lösningen utifrån deras perspektiv och behov. I ett projekt som
kravspecialisten har medverkat i, vilket visserligen färdigställdes först, bjöds flera
handikappföreningar in för att utvärdera anläggningen i syfte att ta med sig synpunkter
till framtida projekt (kravspecialist, intervju 24/4 2019). En vidareutveckling av det
menar kravspecialisten är att redan innan färdigställandet möjliggöra för viktiga
intressenter att utvärdera lösningen för att ha möjlighet att revidera den slutgiltiga
lösningen.

5.5 Sammanfattning
Följande avsnitt är en sammanfattning av de viktigaste delarna som berörts i avsnitt 5.3
Kravarbete. I det generella kvalitetsledningssystemet “de orangea boxarna” finns en
kravrutin specificerad. Rutinen utgår från Trafikverket och deras kravrutiner och är
således också anpassad för uppdrag där Trafikverket är beställare. Det är upp till
respektive uppdrag huruvida rutinen tillämpas eftersom det inte finns något krav att
rutinen måste tillämpas, endast kan tillämpas. Det kan dock ställas krav från uppdragets
beställare vad gäller kravhantering.
I Ostlänken tillämpas rutinen systematisk kravhantering vilket också är ett krav av
uppdragets beställare Trafikverket. I Ostlänken har rutinen för systematisk
kravhantering specificerats ytterligare med avseende på kravens status, se figur 6 sida
43. Med avseende på krav innehar Trafikverket rollen som kravspecialist medan ÅF
innehar rollen som kravuppfyllare i Ostlänken. I Ostlänken är det Trafikverket som
tillhandahåller ÅF med krav som sedan bearbetar och uppdaterar dem till lämplig status.
För Mötesplats Nacka tillämpas också systematisk kravhantering, trots att det inte är
Trafikverket som är beställare utan Nacka kommun. Dock är inte Nacka kommun
intresserade av att vara involverade i samma utsträckning som Trafikverket vad gäller
arbetet relaterat till krav. Nacka kommun önskar således att ÅF använder sig av sin
interna kompetens och vill endast inkluderas om oenigheter råder. I Mötesplats Nacka
tillhandahöll Nacka kommun ÅF med omfattande dokumentation att identifiera krav
från.
Avsnittet 5.3.6 Kravarbete på Trafikverket bidrar främst med en ökad förståelse för den
komplexitet som råder vid implementering av teorier eller strukturer relaterat till krav i
stora infrastrukturprojekt. Vidare i avsnittet påvisas även vikten av att hålla
framställandet av krav problemorienterat och därmed är BIM inte att föredra i det
initiala arbetet relaterat till identifierandet och framställandet av krav.
I kapitel 6. Analys följer en genomgående analys av samtliga ovannämnda aspekter.
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6. Analys
I detta avsnitt diskuteras och analyseras företagets arbete relaterat till kvalitet respektive
krav med utgångspunkt i den teori som tidigare presenterats för kvalitet respektive krav.
Avsnittet inleds med analys och diskussion om företagets kvalitetsledningssystem och
därefter om kvalitetsarbetet inom uppdragen strukturerat utifrån begreppen
kvalitetsstyrning, kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring. Efterföljande avsnitt berör
kravarbetet med inriktning på systematisk kravhantering, intressentanalys samt
framställning och kategorisering av krav.

6.1 ÅF:s kvalitetsledningssystem
Både kvalitetssamordnaren (intervju 23/4 2019) och kravsamordnaren (intervju 7/3
2019) delar uppfattningen om att “de orangea boxarna” har skapats för att omfatta det
som kvalitetsledningscertifieringen enligt ISO 9001 kräver – däribland
kvalitetsstyrning, kvalitetsförbättring och kvalitetssäkring. Det framgår av en intervju
(kvalitetssamordnare, intervju 23/4 2019), och sidan där systemet finns presenterat (ÅF,
2018b), att tonvikt ligger på att redogöra för rutiner och arbetssätt varför “de orangea
boxarna” främst blir ett kvalitetsstyrningsverktyg. Det framgår också att det föreligger
en avvikelsehantering bortom projekten varför även kvalitetsförbättring tycks täckas
upp centralt. Gällande kvalitetssäkring framgår det att den i huvudsak kommer att
etableras i projekten eftersom ÅF anser att de olika teknikområdena har bäst möjlighet
att kvalitetssäkra den tekniska produkt som tas fram (kvalitetssamordnare, intervju 23/4
2019). Det tycks som att valet beror på uppfattningen att teknikområdena med sin mer
specifika kompetens har bäst möjlighet att definiera den kvalitet som utgör en
lägstanivå för levererans till kund. Det verkar emellertid som att “de orangea boxarna”
fortfarande innehåller annan typ av kvalitetssäkring som är mer generell och som till
exempel kan användas som utgångspunkt för de teknikområden som inte kommit lika
långt som andra med sin kvalitetssäkring.
Kvalitetsstyrning, som det har definierats i arbetet, är det bredaste begreppet av de tre
kvalitetsbegreppen. “De orangea boxarna” verkar dock omfatta mer än
kvalitetsstyrning. Detta intryck fås bland annat av intervjun med kvalitetssamordnaren
(intervju 23/4 2019) men också av att författarna har sett sidan och dess innehåll.
Utifrån ISO:s standarder (SIS, 2015, 2016) verkar ett kvalitetsledningssystem kunna
vara omfattande i sig, och när detta integreras i ett mer allmänt system, som även styr
många andra delar av företagets verksamhet, riskerar det resulterande systemet att bli än
mer omfattande och eventuellt svårare att ta till sig som användare. Vad gäller
användningen av det befintliga kvalitetssystemet verkar få känna till att systemet finns,
även om många ändå arbetar enligt många av de rutiner som finns där
(kvalitetssamordnaren, intervju 23/4 2019) – en uppfattning som också förstärks under
intervju med kravsamordnaren (intervju 7/3 2019).
Det framgår att kvalitetssamordnaren har till uppgift att ”missionera om systemet”
(intervju 23/4 2019). Det indikerar på att det är svårt att etablera systemet och att det
finns anledning till att få använder det. Eventuellt kan en anledning till detta vara att
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systemet är svårt att ta till sig på grund av att det är så pass omfattande. ÅF måste i
enlighet med sin kvalitetsledningscertifiering implementera de delar som ISO 9001
(SIS, 2015) kräver – vilket potentiellt är en större mängd material (till exempel olika
typer av rutiner). När ÅF samtidigt vill ta vara på alla erfarenheter i form av ytterligare
material (exempelvis rutiner) finns eventuellt en risk att det resulterande
kvalitetsledningssystemet är mycket omfattande, vilket kan innebära att
användarvänligheten lider. Det skulle kunna vara en faktor som försvårar etableringen
av ”de orangea boxarna”. Det skulle dock krävas en mer ingående studie som kartlägger
just denna faktor vidare.
Kvalitetssamordnaren (intervju 23/4 2019) lyfter användarvänligheten, med avseende på
systemets hastighet, som en av de största bristerna med det befintliga
kvalitetsledningssystemet, vilket även författarna kan bekräfta. Plattformen är stundtals
oerhört långsam, så pass långsam att plattformen inte verkar fungera alls. Den låga
hastigheten kan rimligtvis vara ett av de främsta skälen till att användare undviker att
använda systemet. Men potentiell åtgärd till problemet har enligt kvalitetssamordnaren
(intervju 23/4 2019) de redan tvingats planera för då den nuvarande plattformen blir
utdaterad snart, varpå de tvingas att byta plattform. En ny plattform där det går att
klicka sig fram inom rimlig tid kommer förhoppningsvis göra “de orangea boxarna”
mer attraktiva. Ytterligare en potentiell anledning till att få känner till och aktivt
använder kvalitetsledningssystemet är att många omedvetet följer många av de rutiner
och arbetssätt som finns där och att de därför inte behöver använda systemet, samtidigt
som att det inte heller märks särskilt tydligt i arbetet. Kvalitetssamordnaren (intervju
23/4 2019) tror att det förhåller sig så, och att det beror på att många som arbetar i
branschen redan har lärt sig hur kvalitetsarbete är upplagt i olika företag. Därför klarar
de sig förhållandevis väl utan att lära sig just ÅF:s kvalitetsledningssystem. Som nämnt
redogör Branschorganisationen Innovationsföretagen för en personalomsättning för
teknikkonsulter som 2018 innebar att 16 % av personalen behövde ersättas under året,
vilket historiskt sett är en mycket hög andel (Innovationsföretagen, 2019). Därför kan
personalomsättningen utgöra en av anledningarna till att implementeringen av “de
orangea boxarna” i uppdragen försvåras. Dels innebär omsättningen att ÅF över tiden
behöver utbilda fler om just deras kvalitetsledningssystem. Men det kan även ses som
att behovet av den generella kunskapen om kvalitetsarbete minskar eftersom en hög
personalomsättning ökar sannolikheten för att personalen redan lärt sig någon typ av
kvalitetsarbete, och att de därför inte upplever ett behov av att lära sig ÅF:s
kvalitetsledningssystem. Således finns det några olika potentiella skäl till varför
användningen av ÅF:s kvalitetsledningssystem tycks vara begränsad.

6.2 Kvalitetsledning i uppdrag
Först återges de aspekter som är relevanta med avseende på kvalitetsstyrning. Därefter
följer ett avsnitt om kvalitetssäkring och ett avsnitt om kvalitetsförbättring med
motsvarande innehåll.
6.2.1

Kvalitetsstyrning

En central del i kvalitetsstyrningen, åtminstone för de större uppdragen, verkar vara den
uppdragsspecifika plattformen – “projektsajten”. Med allt material som finns samlat där
förefaller det som, precis som kravsamordnaren (intervju 7/3 2019) uttryckte, att “de
orangea boxarna” har en förlängning ut i uppdragen. Plattformen tycks bli en naturlig
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utgångspunkt för samverkan, distribuering av information och inte minst alla verktyg
som används i kvalitetsarbetet. I Ostlänken tycks behovet av en sådan plattform vara än
större eftersom det inte bara är personal från ÅF som tar del i uppdraget utan även
Tyréns – ett helt annat företag (ÅF, 2019f).
En annan central aspekt som belyses är hur kvalitetsstyrningen (som även omfattar
kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring) skalas om för att passa det aktuella uppdraget
(ÅF, 2019c; kravsamordnare, intervju 7/3 2019; intervju 3/5 2019; uppdragsledare,
intervju 11/2 2019). Det tycks som att uppdragets storlek och komplexitet spelar stor
roll. Det är inte förvånande att ett mindre uppdrag med få inblandade lättare samordnas
informellt – speciellt om personal sitter nära varandra och lätt kan kommunicera och
komma överens om hur den gemensamma insatsen ska se ut. Då behövs eventuellt inte
lika många formaliserade och tydliga rutiner. Ett större projekt med fler inblandade får
på grund av storleken sannolikt svårare att kommunicera. Då kan fler rutiner för
uppdragets arbetsuppgifter användas, som till exempel i Ostlänken med förmöten,
veckomöten och samordning utifrån en gemensam BIM. Rutinerna är explicita och
tydliga för alla vilket kan möjliggöra en mer samordnad insats. Studien visar att ÅF
varierar antalet rutiner och hur omfattande rutinerna är i sig (ÅF, 2019c;
kravsamordnare, intervju 7/3 2019; intervju 3/5 2019; uppdragsledare, intervju 11/2
2019). På så vis tycks det som att ÅF tillämpar ett skalbart kvalitetsarbete med
ambitionen att skapa paritet med uppdragets storlek och komplexitet.
Emellertid tycks det som att möjligheten till att skala upp eller ned kvalitetsarbetet i
uppdragen introducerar en risk och en potentiell brist beroende på utfallen. Det blir
viktigt att uppdragens kvalitetssystem skalas om på lämpliga sätt, men också att
skalningen är motiverad. Till exempel är det eventuellt inte ändamålsenligt att
kvalitetsarbetet skalas ned för att många i uppdraget motsätter sig kvalitetsarbete på
grund av ovana, eller att nyttan inte förstås fullt ut. Som både teknikansvarig (intervju
3/5 2019) och kravsamordnaren (intervju 7/3 2019) påpekar verkar det som att
personalen först efter viss erfarenhet med kvalitetsarbete ser fördelarna med det och blir
motiverade till att arbeta med kvalitet. Branschens höga personalomsättning
(Innovationsföretagen, 2019) påverkar sannolikt hur kunskapen kring och tillämpandet
av kvalitetsarbete fortplantar sig vid företaget. Men vidare analys om hur
personalomsättning påverkar företaget ryms inte här. Det är emellertid en positiv
indikation att de som väl har lärt sig att arbeta med kvalitetsrutiner kan se det som ett
användbart verktyg som inte tar “onödig” tid. För att återkoppla till kvalitetssystemets
skalbarhet förefaller det viktigt att till exempel uppdragsledningen skalar uppdragets
kvalitetssystem på ett lämpligt sätt, samt att ledningen står fast vid det som valts och ser
till att det anammas på så sätt att de långsiktiga fördelarna med att använda
kvalitetssystemet realiseras. Både kvalitetssamordnaren (intervju 23/4 2019) och
kravsamordnaren (intervju 7/3 2019) trycker på vikten av ledningens roll i att visa hur
kvalitetsarbetet utgör en viktig del i verksamheten.
En iakttagelse av uppdragsledaren (intervju 11/2 2019) avser hur det generella
kvalitetsarbetet i uppdragen främst är av kontrollerande form. Uppdragsledaren (intervju
11/2 2019) menar att ÅF:s arbete skulle gynnas av att kvalitetssystemen mer fungerar
som ett kvalitetslyftande verktyg. Det framgår att de kvalitetssystem som används i
uppdragen tar sin utgångspunkt i ISO:s standarder (SIS, 2015, 2016) i enlighet med
företagets kvalitetsledningscertifiering (kravsamordnare, intervju 7/3 2019;
kvalitetssamordnare, intervju 23/4 2019). Därför bör det vara ISO:s ansatser till
kvalitetsarbete, ISO 9000 och ISO 9001, som i någon utsträckning kommer till uttryck i
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ÅF:s verksamhet. Som författarna tidigare har presenterat riktas kritik mot ISO:s fokus
på att dokumentera och kontrollera arbetet snarare än att förhöja kvaliteten i det
företaget producerar (Poksinska m.fl., 2002). Författarna uppfattar från studiens resultat
en viss likhet med det Poksinska m.fl. (2002) diskuterar – att kvalitetsarbetet som
tillämpas av ÅF har ett överdrivet fokus just på dokumentation och kontroll. Å andra
sidan framgår, om det ses till studiens helhet, att kvalitetssystemen som finns ger ÅF
kapacitet att förse beställare med kvalitativa produkter – en annan aspekt som lyfts av
Poksinska m.fl. (2002). Men studien visar på att det också krävs ytterligare arbete av ÅF
för att nyttan med kvalitetsarbetet ska realiseras. Om till exempel kvalitetsarbete inte
prioriteras av ledningar verkar kvalitetsledningssystemens positiva inverkan på den
levererade kvaliteten försämras.
Att diskutera hela kvalitetssystemets övergripande fokus är en bred fråga som rimligtvis
kan gynnas av en mer omfattande och djupgående studie – exempelvis om vilka delar
ett kvalitetssystem ska bestå i samt hur delarna ska förhålla sig till varandra i
omfattning. Men denna studie kan åtminstone bedöma företagets kvalitetsarbete som att
det alldeles säkert rymmer fler dimensioner än att det bara fokuserar på dokumentation
och kontroll. Dessutom tycks det som att det finns goda förutsättningar att
kvalitetsarbetet också fungerar kvalitetshöjande.
6.2.2 Kvalitetssäkring
För att kvalitetssäkra det material som ska levereras till beställaren menar
uppdragsledaren (intervju 11/2 2019), kravsamordnaren (intervju 7/3 2019),
kvalitetssamordnaren (intervju 23/4 2019) och teknikansvarig (intervju 3/5 2019) att det
främsta verktyget är de olika checklistorna. En samlad uppfattning utifrån intervjuerna
är således att checklistorna är en central del i företagets kvalitetssäkringsprocess i
uppdragen. Det förefaller vidare som att checklistorna utgör ett effektivt verktyg så
länge teknikområdet tillämpar, anpassar och uppdaterar dem. Den främsta utmaningen
som tycks föreligga är att alla teknikområden ser till att använda dem aktivt. Med
avseende på detta har det vidtagits åtminstone en åtgärd i form av en workshop under
vilken checklistorna sågs över (kravsamordnare, intervju 7/3 2019). Den tycks ha haft
en ändamålsenlig effekt varför en förbättringsåtgärd skulle kunna vara att ha workshops
som en bestående del i verksamheten.
En annan aspekt som framgår är hur kvalitetssäkringen (där checklistorna är
integrerade) medför en viss risk. Risken kommer av att kvalitetssäkringen, som den
utövas i Ostlänken till exempel, sker endast vid ett formaliserat tillfälle. Vidare ligger
detta tillfälle ofta nära datum för leverans. Uppdragsledaren (intervju 11/2 2019),
kravsamordnaren (intervju 7/3 2019) och teknikansvarig (intervju 3/5 2019) menar att
det kan innebära att om den projektering som kvalitetssäkras är felaktig riskerar det inte
finnas tillräckligt med tid för att åtgärda det. Därför skulle kvalitetssäkringen kunna
anpassas ytterligare till det material som kvalitetssäkras. Utvecklas materialet över en
längre tid kan det vara motiverat att formaliserat kvalitetssäkra det ytterligare gånger,
och inte bara i slutet. En åtgärd skulle därför kunna vara att utveckla de
kvalitetssäkringsrutiner som finns så att de bättre ser till materialets omfattning och
komplexitet. Kvalitetssäkringen, eller granskningsprocessen, i Ostlänken anpassas
visserligen beroende på materialets typ, men det ses inte till tidsaspekten4 eftersom
kvalitetssäkringen bara sker en gång när datum för leverans. Eftersom
4

Mer omfattande och/eller komplexa material tar längre tid att utveckla, ändra

54

kvalitetssäkringen uppges kunna bli problematisk främst i samband med mindre
rutinerade projektörer (kravsamordnare, intervju 7/3 2019) kan en annan åtgärd vara att
dessa under sin första tid använder rutiner som bättre integrerar kvalitetssäkring över
tiden. Frågan är dock om det inte redan ser ut så att oerfarna får visst stöd i början av sin
anställning.
6.2.3 Kvalitetsförbättring
Gällande kvalitetsförbättring inom uppdragen finns det rutiner och verktyg som kan
användas kontinuerligt för att ta vara på bland annat kundklagomål, avvikelser och
förbättringsförslag. Rutinerna och verktygen tycks vara etablerade i olika utsträckning.
Vidare återfinns åtminstone i Ostlänken ytterligare en rutin där personal kan träffas och
lyfta förbättringsrelaterade frågor (uppdragsledare, intervju 11/2 2019). På så vis är det
lätt att rapportera in frågor löpande samtidigt som det finns möjlighet till diskussion i
realtid och face-to-face. Ett problem som verkar föreligga är dock att denna verksamhet
har en högre risk att prioriteras bort än andra delar i uppdragens verksamhet. En
potentiell åtgärd till problemet skulle kunna vara att belysa vikten av kvalitetsförbättring
inom uppdragen för att minimera risken att verksamheten prioriteras bort. Som tidigare
nämnt är det dock naturligt att prioritera olika delar i olika skeden i ett uppdrag. Men
viktigt att komma ihåg är att för att bibehålla och säkerställa kvalitet i framtida uppdrag,
samt för att inte upprepa samma fel igen, bör kvalitetsförbättrande åtgärder inte
exkluderas helt från uppdrag.
En annan intressant aspekt som framkommer avser erfarenhetsåterföring inom ramen
för kvalitetsförbättring. Som kvalitetssamordnaren (intervju 23/4 2019) uppger
föreligger visst kvalitetsförbättringsarbete centralt “bortom uppdragen” – en central
avvikelsehantering. Men ses det just till erfarenhetsåterföring tycker uppdragsledaren
(intervju 11/2 2019) att det fortfarande är svårt att lyfta lärdomar inom de olika
uppdragen på annat sätt än att personal rör sig mellan uppdrag och delar med sig – en
typ av lärande som eventuellt påverkas av personalomsättning. På så sätt beror
erfarenhetsåterföringen i någon utsträckning på godtyckligheten i huruvida personal
delar med sig eller ej av tidigare lärdomar. För att reducera godtyckligheten i vilken
kunskap som organisationen som helhet lyckas tillgodogöra sig kan en potentiell åtgärd
vara en mer formaliserad process. Eventuellt kan den centrala avvikelsehanteringen
integreras ytterligare, till exempel för att i större utsträckning omfatta lärdomar, och inte
bara avvikelser, från projekten.

6.3 Sammanfattning
Det framgår att företagets generella kvalitetsledningssystem, ”de orangea boxarna”,
framför allt är ett kvalitetsstyrningsverktyg medan kvalitetssäkring och
kvalitetsförbättring främst etableras på annat håll. Det generella
kvalitetsledningssystemet behöver etableras bättre så att det som ÅF anser är speciellt
bra kommer till användning i uppdragen. När systemet får en ny digital plattform
förbättras emellertid möjligheterna till att etablera det. Sannolikt försvårar dock den
höga personalomsättningen etablerandet av systemet.
Kvalitetsledningssystemen i uppdragen, med avseende på kvalitetsstyrning, utgår till
stor del från rutinen om att använda en digital plattform där många rutiner och verktyg
samlas. En viktig faktor som framgår är hur kvalitetsledningssystemen skalas om för att
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passa de olika uppdragen specifika förutsättningen. Att kunna skala upp eller ned
systemen tycks vara en framgångsfaktor men det introducerar också risken att det görs
på fel sätt. Vidare diskuteras kvalitetssystemens egenskaper med avseende på hur
kvalitetskontrollerande de är i förhållande till kvalitetshöjande. Egenskaperna
återkopplas till teoridiskussionen om ISO:s kvalitetsledningssystemtyp – att den inte är
kvalitetshöjande, snarare att den förser en organisation med kapaciteten att leverera
kvalitativa produkter.
Med avseende på kvalitetssäkring framgår att checklistor utgör ett centralt, och
effektivt, verktyg. Utmaningen ligger i att hålla dem uppdaterade. Kvalitetssäkringen (i
Ostlänken åtminstone) anpassas redan i viss utsträckning efter det material som ska
levereras, men det kan utvecklas så att risken minskar för att felaktigheter i materialet
upptäcks för sent.
Ses det till kvalitetsförbättring verkar den fungera ändamålsenligt så länge den
prioriteras. Utmaningen är att hålla kvalitetsförbättringsrutiner prioriterade. Dessutom
identifieras en brist i att erfarenhetsåterföringen mellan olika uppdrag är godtycklig. Det
skulle potentiellt kunna åtgärdas genom utveckling av någon typ av
erfarenhetsåterföringsrutin mer centralt i affärsenheten Stora Projekt.

6.4 Kravarbetet
Avsnittet innefattar en analys av företagets arbete relaterat till krav. Avsnittet är
strukturerat efter systematisk kravhantering, intressentanalys samt framställandet och
kategorisering av krav.
6.4.1 Systematisk kravhantering
I företagets kvalitetsledningssystem återfinns en rutin för kravhantering vilken är
baserad på Trafikverkets rutin om systematisk kravhantering, se tabell 5 sida 38. I
rutinen framgår det att rutinen även kan tillämpas i projekt med andra beställare. Om det
väljs att göra avsteg från den föreslagna rutinen finns det inga andra tydliga rutiner eller
standardiserade arbetssätt att följa (kvalitetssamordnare, intervju 23/4 2019).
Kvalitetssamordnaren (intervju 23/4 2019) berättar att eventuella andra rutiner för
kravhantering snarare är inbyggda i de andra processerna eller rutinerna men att de inte
är helt uttalade som kravrutiner. Det råder alltså en brist på en explicit rutin och
information som ska följas om det inte är enligt systematisk kravhantering eftersom det
inte heller explicit uttrycks i rutinen att systematisk kravhantering är en rutin som måste
följas, utan bara kan följas. En potentiell förbättringsåtgärd kan därför föreslås som att
fastställa en rutin att tillämpa om systematisk kravhantering inte implementeras. Det är
dock förståeligt att beroende på i vilken utsträckning som kravhanteringen anses
nödvändig och genererar nytta är den av olika omfattning i olika uppdrag. Det är dock
en förvånande upptäckt att den rutin som finns utgår ifrån Trafikverket. Dock kan detta
vara en följd av den frihet till tolkning det finns i ISO 9000 standarderna vad gäller vad
som måste inkluderas samt hur det ska utformas.
Kravsamordnaren (intervju 7/3 2019; intervju 26/4 2019) påvisar att den systematiska
kravhanteringen fungerar bra i Ostlänken men mindre bra i Mötesplats Nacka. I
Mötesplats Nacka önskar ÅF en dialog med beställaren, likt hur det fungerar i
Ostlänken med Trafikverket, vilket Nacka kommun inte accepterar utan de vill hellre
56

förlita sig på att ÅF besitter expertkompetens (kravsamordnare, intervju 26/4 2019).
Kravsamordnaren (intervju 26/4 2019) nämner också att organisationerna för respektive
beställare ser mycket olika ut. Att rutinen fungerar bra i Ostlänken kan tyckas vara
självklart då det primärt är beställaren som har tagit fram arbetssättet och sedan ställer
krav på leverantören att arbeta enligt systematisk kravhantering. I Mötesplats Nacka är
således den systematiska kravhanteringen en rutin som är framtagen och anpassad av en
annan beställare som har försökts tillämpas på en organisation av annan natur. Med facit
i hand tycks det inte vara speciellt förvånande att det inte blev lika smärtfritt som i
Ostlänken, utan att viss modifiering var nödvändig. För att i möjligaste mån behålla den
övergripande strukturen för rutinen kan en möjlig modifikation vara, vilket Nacka
kommun även föreslår, att ÅF förlitar sig på den interna kompetensen för att ta fram
krav.
6.4.2 Intressentanalys
Initialt var det stora skillnader för de två undersökta uppdragen med avseende på
mängden krav som ÅF tillhandahölls (kravsamordnare, intervju 7/3 2019; intervju 26/4
2019). Enligt kravsamordnaren var det ett mycket omfattande arbete i Mötesplats Nacka
för att identifiera vilka krav som gällde för uppdraget. Uppdragsledaren (intervju 11/2
2019) påpekar flera gånger den kompetens och rutin som Trafikverket besitter och att de
vet vad som krävs i form av krav för att leverantör och beställare lättare ska kunna enas
om vad som förväntas. Det enda som används av ÅF för att identifiera förväntningar
(och vidare formulera krav) är den dokumentation som tillhandahölls inledningsvis i
uppdraget.
Den befintliga kravrutinen i kvalitetsledningssystemet inleds med momentet “identifiera
krav” vilket ska säkerställa att alla förutsättningar finns med från början, se tabell 5 på
sida 38. I Ostlänken finns en vidare modifierad samt specificerad version, tidigare
presenterad i tabell 6 på sida 42, vilken är anpassad för uppdraget. Den modifierade
rutinen inleds med momentet “tilldelat krav”, vilken syftar till en granskning av kravet
av teknikansvarig för att ta processen vidare (“ej accepterat”, “accepterat” eller “ej
applicerbart”) (ÅF, 2018b). Den modifierade versionen av rutinen systematisk
kravhantering innefattar därför ingen direkt egen identifiering av krav utan den är
beroende av att beställaren vet vad den vill ha samt vilka krav det innefattar. I linje med
det uttrycker uppdragsledaren “Att uppnå kraven är målet, det är god kvalitet” samt att
“Vi är ansvariga för att vi gör vårt projekt på ett bra sätt. Sen är det kundens ansvar att
de gjorde en vettig beställning.” (uppdragsledare, intervju 11/2 2019). Uppdragsledaren
påpekar att Trafikverket bör veta att det som de beställer är bra, med tanke på hur
rutinerade de är och det omfattande ansvar de har inom området. Författarna anser dock
att för att ÅF alltid ska kunna vara säkra på att det som de levererar är av rätt kvalitet
bör de genomföra en egen reflektion över uppdragets innehåll. Dock kan det vara så att
reflektionen sker trots att det inte direkt finns specificerat i Ostlänkens rutiner – ungefär
som i fallet med kvalitetsledningssystemet där det tycks som att många på företaget inte
ens känner till kvalitetsledningssystemet, men att arbetet ändå utförs i linje med
systemet på grund av medarbetarnas erfarenhet och kompetens. Det anses oavsett som
en brist att det inte finns en formaliserad process för att bedöma omfattningen av den
kravbild som finns.
En inledande analys och kartläggning av potentiella intressenter, med deras behov och
intressen i projektet, är för många en självklarhet vid arbete i projekt (Alexander och
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Robertson, 2004; Kivits, 2011; NASA, 2007; Tonnquist, 2018). Vidare menar Dick
m.fl. (2017) att inleda ett uppdrags kravarbete med en intressentanalys skapar bäst
förutsättning för all efterföljande verksamhet. Från V-modellen, se figur 2 sida 18, kan
vikten av en intressentanalys utrönas för att det från intressentkrav ska specificeras ned
till systemkrav, subsystemkrav och komponentkrav. För att möjliggöra önskemålet från
Nacka kommun vad gäller den systematiska kravhanteringen, att förlita sig mer på den
interna kompetensen inom företaget, skulle en inledande intressentanalys kunna vara ett
alternativ. Med införandet av en inledande intressentanalys, som generell
förbättringsåtgärd, kan risker minimeras för framtida problematik – inte minst vid
tillämpning av systematisk kravhantering i uppdrag där Trafikverket inte är beställare.
I studien av Alexander och Robertson (2004) påvisas att ett av de mest förekommande
problemen vid inkluderandet av intressenter är att det föreligger en misstro till den
interna kompetensen i att ta fram en heltäckande bild av berörda intressenter. För att
minimera misstron till den egna kompetensen kan standardiserade arbetssätt, vilket
enligt SIS (2016) är det som får världen att fungera, vara att föredra för att försäkra sig
om att arbetet är av rätt kvalitet. Dock lämnar ISO 9000 serien utrymme för tolkning
och ÅF inkluderar inte någon egen intressentanalys i sina standardiserade arbetssätt. För
att misstron ska minimeras kan standardiserade arbetssätt och rutiner generera en känsla
av att bättre kvalitet uppnås och i och med användandet av rutinerna genereras således
en tilltro till individerna med deras kompetens. I tabell 3 på sidorna 20–21 presenteras
en sammanställning av potentiella intressenter från Dick m.fl. (2017) vilken kan
användas som inspiration för potentiella intressenter, men det är upp till varje uppdrag
att vidare identifiera intressenter för respektive uppdrag.
Vidare belyser Tonnquist (2018) vikten av att kategorisera intressenterna för att veta hur
de fortsatt ska hanteras. Tonnquist menar att alla intressenter inte har behov av att bli
behandlade på samma sätt eller är lika viktiga för projektet. ÅF utför i dagsläget ingen
egen intressentanalys och kategoriserar därför inte heller några intressenter. Tonnquist
(2018) förespråkar en kategorisering enligt kärn-, primär- respektive
sekundärintressenter. Kärnintressenterna är individer med beslutande och/eller drivande
roller, primärintressenterna är de vilka i hög grad påverkas av samt påverkar projektet
och sekundärintressenterna är de med ett relativt lågt intresse vilka mest troligt inte
kommer att påverka projektet aktivt. I liknelse med Tonnquists kategorisering
presenteras ett annat välanvänt verktyg av Kivits (2011) – Mendelows matris, se figur 3
sida 22, vilket används för att veta hur respektive intressents behov ska hanteras. Enligt
matrisen kan de intressenter som anses ha lägst inflytande respektive intresse för
projektet åläggas minsta ansträngningen. På motsvarande sätt ska nyckelintressenterna,
som har störst inflytande respektive intresse, åläggas störst ansträngning vad gäller att
uppnå deras förväntningar. Möjliga nyckelintressenter i Mötesplats Nacka skulle kunna
representeras av Förvaltningen av Utbyggd Tunnelbana (FUT), SL och Trafikverket. De
övriga två potentiella utfall såsom störst inflytande men lägre intresse samt lägre
inflytande men högre intresse ska enligt matrisen behandlas med att hållas nöjda
respektive hållas informerade. En intressent som enligt matrisen endast ska hållas
informerad skulle kunna vara resenärer eller individer bosatta i närheten av bygget.
Viktigt att komma ihåg är dock att reflektera över om det är en stor andel personer som
ska hållas informerade medan endast ett fåtal ska hållas nöjda bör det inkluderas på
vilket sätt respektive part påverkas. Samma resonemang bör föras om kategorisering av
intressenterna utförs i linje med vad Tonnquist (2018) föreslår. För stora
infrastrukturprojekt är kategorisering av intressenter av komplexare natur då till
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exempel olika intressenter kan ha olika intresse av olika delar av projektet. Ytterligare
viktig aspekt att tänka på är infrastrukturens långa livslängd. Till skillnad från många
andra produkter är infrastruktur bestående på ett annat sätt och betydligt svårare att
modifiera efter produktion. Intressenter med stort intresse och inflytande är enligt
matrisen nyckelintressenter men slutanvändarna som ska använda infrastrukturen i cirka
100 år efter den är färdigbyggd, vilka skulle kunna kategoriseras som intressenter med
stort intresse, ska endast hållas informerade. Det är för dem som infrastrukturen
egentligen byggs och det är för dem den även ska projekteras. Vidare ska
slutanvändaren med dennes behov och förväntningar identifieras med en
intressentanalys. Med infrastrukturprojekts långa livslängd, och förhållandevis långa
tidsåtgång vid produktion, blir det även en lång tidsskillnad mellan en intressentanalys
och framtida återkoppling på den producerade slutprodukten. Den tröghet som stora
infrastrukturprojekt innefattar påverkar således återkopplingen och påvisar ytterligare
att en grundlig sammanställning av vilka behov och förväntningar som ska mötas är
nödvändig. Dels för att minimera risken för missnöje hos slutanvändarna men även för
att infrastrukturens funktion ska möta samtliga intressenters behov och minimera risken
för akuta och kostsamma modifieringar.
Vidare påpekar kravspecialisten (intervju 24/4 2019) flera gånger deras (Trafikverkets)
ansvar som en statlig myndighet att generera samhällsnyttiga lösningar.
Kravspecialisten trycker också på hur riskabelt det kan vara att börja värdera de olika
intressenterna efter deras storlek eller inflytande. Trafikverket har rätt att till exempel
lösa in mark vid behov och det är för dem lika viktigt att hantera en enskild intressent
vars tomt påverkas med samma respekt som en kommun (kravspecialist, intervju 24/4
2019). På samma sätt kan ÅF vid eventuell tillämpning av egen intressentanalys också
hantera samtliga intressenter med viss respekt, oavsett vilken kvadrant i Mendelows
matris, eller lager i Tonnquists modell, som intressenter hamnar i.
6.4.3 Framställning och kategorisering av krav
En viktig aspekt vilken uppdragsledaren (intervju 11/2 2019) påpekar är den
ekonomiska delen av ett uppdrag. ÅF är som många andra beroende av att få betalt för
det arbete de utför, och i rutinen för systematisk kravhantering står det explicit att nyttan
måste vara större än arbetsinsatsen för kravarbetet (ÅF, 2018a). Det framgår dock inte i
hur den nyttan mäts i förhållande till vad ett genomarbetat kravarbete kan generera. I
linje med det Strannegård (2007) resonerar om omätbara respektive mätbara kriterier för
kvalitet bör det reflekteras över hur ett strukturerat kravarbete (inkluderat en
intressentanalys) kan gynna uppdraget och i slutändan generera kvalitet. I linje med
föregående resonemang visar Alexander och Robertsons (2004) studie att ett av de
vanligaste problemen med inkludering av intressenter inom projekt faktiskt är just det –
ett bristande engagemang hos de som har inflytande att påverka projektets utformning i
termer av tid, ekonomi eller resurser för att inkludera framställandet av krav. Resultatet
bekräftas av kravsamordnaren (intervju 7/3 2019) som beskriver hur kravhanteringen
upplevs som viktig av ledningen inom Ostlänken, varför kravhanteringen åläggs den tid
och de resurser som krävs. Utan ledningens engagemang hade arbetet troligtvis
åsidosatts betydligt mer. Viktigt att belysa är dock att begreppet ledning kan syfta på
både organisationens ledning och uppdragsledningen i detta fall. Vidare kan
uppdragsledningens engagemang i stor utsträckning påverkas av huruvida
organisationens ledning anser att kvalitet är av vikt eller ej. Det som kravsamordnaren
(intervju 7/3 2019) syftar till i det specifika fallet är främst den direkta påverkan som
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uppdragsledningens engagemang betyder för uppdraget. Detta resonemang syftar inte på
någon tydlig brist utan lyfter snarare en viktig aspekt att ha i åtanke i framtida uppdrag.
Kravspecialisten (intervju 24/4 2019) påpekar flera gånger vikten i att hålla det initiala
kravarbetet och framställandet av krav så problemfokuserad som möjligt, istället för att
direkt fokusera på lösningar. Kravspecialisten (intervju 24/2 2019) lyfter en specifik oro
över införandet av en BIM i tidiga skeden och menar att en stor del av
intressentanalysen och det initiala arbetet riskerar att tappa värde. Denna oro är dock
inget som arbetsmiljöingenjören delar. Arbetsmiljöingenjören förespråkar snarare ett
utvidgat användande av en BIM (arbetsmiljöingenjör, intervju 5/3 2019). Dock
förekommer en viss oro för framställandet av en BIM på ÅF gällande det efterföljande
användandet hos entreprenören, och möjligheten att få betalt av beställaren för arbetet
med BIM (arbetsmiljöingenjör, intervju 5/3 2019). Som tidigare presenterats om Vmodellen, se figur 2 sida 18, ska framställandet av intressentkraven vara av
problemfokuserad karaktär medan de efterföljandet systemkraven ska vara
lösningsfokuserade, vilket ytterligare påvisar relevansen som kvalitetssamordnaren
(intervju 23/4 2019) lyfter gällande att inte direkt fokusera på potentiella lösningar
initialt. Därför kan företaget, vid ett potentiellt införande av en initial intressentanalys,
inledningsvis fokusera på problemformulerade krav snarare än lösningsorienterade.
Viktigt att belysa är dock att arbetsmiljöingenjörens resonemang absolut kan vara i linje
med vad som är potentiella utvecklingsmöjligheter för ÅF i en något senare process,
men kanske inte i processen för att framställa intressentkraven.
Dick m.fl. (2017) förespråkar ett strukturerat kravarbete i och med identifieringen av
intressentkrav med intressentanalys och användandet av användarscenarier. Vad gäller
användarscenarier bibehålls det ovan diskuterade resonemanget om att hålla arbetet
problemfokuserat och resultatet ska fokusera på vad intressenterna vill uppnå, och inte
hur det ska uppnås. Utgångspunkten blir att fråga intressenterna vad de vill uppnå samt
vilket tillstånd som önskas men även att ta reda på vad som brukar riskera att
misslyckas. Stora infrastrukturprojekt kan dock innebära svårigheter när det gäller att
”gå ut och fråga” intressenterna då de kan vara oerhört många, vilket gör det svårt att
lyssna på alla. Ett alternativ till detta skulle kunna vara att hålla samråd med
intressenterna för att låta de som bjuds in få representera olika målgrupper eller
kategorier vilket kravspecialisten (intervju 24/4 2019) berättar att Trafikverket gör. I
Alexanders och Robertsons (2004) studie visar det sig dock att ett vanligt
förekommande problem inom projekt är att de inkluderade intressenternas uttryckta
förutsättningar och åsikter är lösningsfokuserade istället för problemfokuserade. Detta
fenomen är dock inget som kravspecialisten (intervju 24/4 2019) ser som problematiskt
när Trafikverket arrangerar samråd. Användning av användarscenarion säger Dick m.fl.
(2017) gynnar ömsesidig förståelse och kommunikation vilket alltid kan vara att föredra
men kanske speciellt passande i Mötesplats Nacka där det var vissa oenigheter.
Vad gäller kategoriseringen av krav påvisar kravspecialisten (intervju 24/4 2019) att det
är svårt att applicera teoretiska ramverk och att få dem att fungera direkt i praktiken,
inte minst med avseende på de stora och komplexa projekten som utveckling av
infrastruktur innebär. Kravspecialisten (intervju 24/4 2019) berättar om olika potentiella
kategoriseringar men att huruvida de är lämpliga beror på vem kraven är ämnade att
hanteras av samt hur den som kategoriserar kraven tolkar dem. En kategorisering av
krav som ÅF använder sig av idag är att de både i Ostlänken och Mötesplats Nacka
specificerar att de främst fokuserar på anläggningskrav och genomförandekrav
(kravsamordnare, intervju 7/3 2019; intervju 26/4 2019). En kategorisering som är
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densamma i båda uppdragen är inkluderingen av skall- respektive bör-krav
(kravsamordnare, intervju 7/3 2019; intervju 26/4 2019). Det framgår dock inte om
kategoriseringen med skall- och bör-krav följer MoSCoW (Must, Should, Could och
Won´t) kategoriseringen. I Ostlänken utgörs kravprocessen av att kraven antar olika
status som finns beskrivna i tabell 6 på sida 42. Det finns direkta likheter med de olika
statusarna med MoSCoW
Statusarna har direkta likheter med MoSCoW kategoriseringen men är mer anpassade
och specificerade för hur det fungerar i praktiken i uppdraget. Denna modifiering av
kraven kan stödjas av det kravspecialisten (intervju 24/4 2019) påvisar om att befintliga
kravteorier inte alltid är direkt tillämpbara i praktiken, utan att vad som passar bäst
beror på uppdragets utformning. En fortsatt vidareutveckling av det som presenteras i
tabell 6 på sida 42 skulle kunna vara en initial identifiering av intressenter och
intressentkrav i egen regi, utöver det som framgår i tillhandahållna dokument.

6.5 Sammanfattning
Följande avsnitt innefattar en sammanfattning av avsnitt 6.3 Kravarbete. Inledningsvis
analyseras rutinen systematisk kravhantering och dess tillämpning i berörda uppdrag. I
ÅF:s kvalitetsledningssystem finns rutinen för kravhantering specificerad och benämns
systematisk kravhantering, se tabell 5 sida 38. Rutinen utgår ifrån underlag av
Trafikverket och är anpassad för uppdrag med Trafikverket som beställare. I rutinen
finns inget krav på att rutinen måste användas, endast att den kan användas. Det finns
således ingen rutin specificerad om den som finns att tillgå inte tillämpas.
Kravhanteringen utformas utifrån eventuella krav från beställaren samt beroende på
uppdragets utformning.
I Ostlänken tillämpas rutinen systematisk kravhantering, vilket även är ett krav från
uppdragets beställare Trafikverket. I Ostlänken specificeras rutinen ytterligare med
avseende på krav, se figur 6 sida 43. I Ostlänken är det Trafikverket som tillhandahåller
krav som ÅF sedan behandlar vidare. I Mötesplats Nacka tillämpas också rutinen
systematisk kravhantering. Till skillnad från Ostlänken är det inga färdiga krav som
tillhandahålls från beställaren i Mötesplats Nacka utan endast dokumentation att
identifiera kraven från. ÅF utför därför ett omfattande identifieringsarbete från den
dokumentation som tillhandahålls. Ingen egen identifiering av intressenter finns
dokumenterad eller uttalad för varken Ostlänken eller Mötesplats Nacka och således
ingen egen intressentanalys heller.
Det initiala arbetet att framställa krav kan med fördel hållas problemorienterat för att
minimera risken att låsa fast en lösning tidigt i uppdraget och utesluta andra potentiella
lösningar. Användandet av ett digitalt visualiseringsverktyg i ett initialt arbete relaterat
till krav anses därför inte optimalt på grund av dess lösningsorienterade fokus.
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7. Slutsats
I följande avsnitt sammanfattas studien genom att kort besvara frågeställningarna vilka
finns presenterade i avsnitt 1.2 Syfte och frågeställningar. Slutsatsen är uppdelad på
studiens två huvudområden kvalitet och krav.

7.1 Kvalitet
Den huvudsakliga bristen vilken identifieras hos det generella kvalitetsledningssystemet
är inte riktat till systemets innehåll utan snarare till dess etablering inom företaget. Flera
respondenter uppgav att de har dålig kännedom om systemet samtidigt som att det
framgick att det fanns kännedom om detta vid företaget. En potentiell åtgärd är att göra
ytterligare ansträngningar för att etablera systemet och dess innehåll. När systemet väl
får en plattform som fungerar blir det sannolikt betydligt mer attraktivt dock.
En identifierad brist i samband med kvalitetsstyrning i uppdrag var risken för att det
omfattade kvalitetsarbetet skalas upp eller ned av fel anledning. Beläggen för att detta
sker i verksamheten var emellertid begränsade. Men om möjligt kan risken för en
felaktigt skalad kvalitetsstyrning utvärderas närmare. Därför är en potentiell åtgärd att
se över processen under vilken kvalitetsstyrningens omfattning bestäms, för att se om
den behöver formaliseras ytterligare.
Ytterligare en identifierad brist var att kvalitetssäkringen i stor utsträckning förlitades
till användning av checklistor vilka ibland inte hölls kontinuerligt uppdaterade. För att
hålla checklistorna uppdaterade och specificerade för respektive uppdrag föreslås att
workshops införs som en bestående del inom verksamheten. Vidare kan ÅF skadas av
att kvalitetssäkringen av projekterat material endast genomförs vid ett tillfälle och för
sent. För att undvika sådana utfall kan rutiner etableras som anpassar kvalitetssäkringen
ytterligare efter rådande förutsättningar – till exempel att granskningsprocesser anpassas
efter materialets omfattning och komplexitet, och eventuellt efter projektörens
erfarenhet. Material som tar längre tid att färdigställa kan exempelvis omfattas av
ytterligare granskningstillfällen. På så sätt kan det upptäckas tidigare ifall
projekteringen tagit fel riktning, vilket ökar chansen för att hinna korrigera det felaktiga.
Verksamhet kring kvalitetsförbättring fungerade så länge verksamheten inte
prioriterades bort. Bristen identifieras här som att kvalitetsförbättring prioriterats lågt av
ÅF:s ledning och personal. Men med utgångpunkt i att ÅF ska lära sig över tiden och
utvecklas föreslås att bristen åtgärdas genom att ÅF:s ledning ytterligare trycker på
vikten av kvalitetsförbättringsarbete så att fler i organisationen tar det till sig. Den låga
prioriteringen avser vidare allt kvalitetsarbete (kvalitetsstyrning, kvalitetssäkring och
kvalitetsförbättring), både mer centralt i organisationen och ute i uppdragen. Därför är
ett åtgärdsförslag att ÅF:s ledning blir tydligare med vikten av kvalitetsarbete generellt,
inte minst om det är företagets avsikt att uppnå den potentiella nyttan som kan komma
med kvalitetsarbete.
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7.2 Krav
Som tidigare nämnt fanns det flera studier som visade på systemkollaps till följd av
dåligt strukturerat kravarbete. Den mest uppenbara bristen inom företagets
kravhantering var det faktum att det inte fanns någon formaliserad process eller rutin för
hur kravhanteringen skulle gå till om rutinen systematisk kravhantering inte användes,
vilket inte heller var ett krav. Enligt SIS (2016) är det standardiserade arbetssätt som
"får världen att fungera”, i linje med det föreslås en potentiell åtgärd att fastställa en
rutin som ska användas i övriga fall. ÅF har försökt anamma den befintliga rutinen vid
uppdrag där Trafikverket inte är beställare, vilket inte har visat sig helt lätt.
Som tidigare nämnt förespråkar Dick m.fl. (2017) att en viktig del av det initiala
kvalitets- och kravarbetet är tillämpningen av intressentanalys. Studien visade att ÅF
inte har någon intressentanalys i sina rutiner utan förlitade sig till att beställaren
tillhandahållit med tillräckliga krav eller dokumentation för att se till de föreliggande
behoven. En potentiell åtgärd är att, i linje med Dick m.fl. (2017) resonemang,
modifiera den befintliga rutinen genom att införa en initial intressentanalys. Genom att
införa en initial intressentanalys kan ÅF bli mindre beroende av beställaren och således
förlita sig mer på den interna kompetensen. Fortsatt i linje med Dick m.fl. (2017)
resonemang föreslås även att intressentanalysen innefattar en tillämpning av
användarscenarier. Med användarscenarier ska intressentanalysen ha ett
problemorienterat fokus för att således minimera risken att i ett tidigt skede låsa fast en
lösning och därmed utesluta andra potentiella lösningar.

7.3 Återkoppling
Denna studie har visat hur ISO standarder kan implementeras i en organisation för att
standardisera kvalitetsledningen och vilka utmaningar, problem och brister som kan
förekomma. Det är sannolikt fler teknikkonsultföretag än ÅF som stöter på den
problematik som har framgått i arbetet, och inte minst andra aktörer inom den bransch
som rör stora infrastrukturprojekt. Detsamma gäller för implementeringen av
systematisk kravhantering där det framgått att Trafikverket spelar en stor roll och att
andra aktörer kan lära av dem för att bli mer självständiga i sina ambitioner om att
utifrån en framgångsrik kravställning utveckla och ta fram produkter som är av rätt
kvalitet.
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8. Vidare forskning
Examensarbetet berör det befintliga kvalitetsledningssystemet med avseende på de tre
begreppen kvalitetsstyrning, kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring. Studien påvisar
att det befintliga systemet till stor del är av kontrollerande natur medan dess
kvalitetshöjande egenskaper inte är lika klarlagda. Det kan därför vara av intresse att
närmare undersöka kvalitetsarbetets sammansättning vidare, i syftet att identifiera andra
potentiella vidareutvecklingar av systemet. En hög personalomsättning och dess
påverkan på företagets förmåga att utöva kvalitetsarbete berördes översiktligt i denna
studie. Ett fortsatt arbete utifrån denna studie kan därför vara att vidare analysera
kvalitetsarbetet med personalomsättning i fokus.
Examensarbetet utgörs av en fallstudie på ÅF vilket medför att resultatet har begränsad
generell giltighet. En intressant fortsättning av arbetet vore dock att implementera de
föreslagna förbättringarna samt att utvärdera och analysera utfallet. Inte minst skulle det
vara intressant att bedriva ett fortsatt arbete kring hur identifiering av intressentkrav ska
implementeras på ett framgångsrikt sätt i verksamheten.
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