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SAMMANFATTNING - ETT FORSKNINGSARBETE OM HANTERING AV 

STYRANDE DOKUMENT I STORA FÖRETAG  
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Nivå:   Examensarbete på avancerad nivå 30 hp  

Program:  Civilingenjör industriell ekonomi 300 hp 

Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST – Mälardalens Högskola 

Författare:  Dana Osman    Ivan Hamad 

Titel:   Hantering av styrande dokument 

Handledare:  Pär Blomkvist 

Syfte och mål:   Syftet med detta forskningsarbete är att undersöka 

effektiva metoder och modeller för managering av regelverk inom större organisationer.  

Målet är att Trafikverket ska kunna tillämpa dessa för en effektivare verksamhetsstyrning 

genom Trafikverkets regelverk. 

Frågeställningar:  

• Vilka aspekter ligger till grund till framställning och utveckling av kravspecifikationer? 

• Vilka externa metoder och modeller för hantering av regelverk på marknaden kan 

tillämpas eller användas för att förbättra nuvarande metoder och modeller på Trafikverket? 

• Vilka nyckelfaktorer bör Trafikverket ta hänsyn till vid omstrukturering av dess 

regelverk?   

 

Metod:   I denna studie har en kvalitativa forskningsmetod använts. 

Detta gav en tydlig bild av problemet och resultat i detta forskningsarbete. Båda 

ostrukturerade och semistrukturerad intervjuer valdes att utföras i syfte att samla in så mycket 

fakta som möjligt för att förstå problemet samt att djupa analyser har utförts på tre fallstudier. 

Samtidigt undersöktes litteraturstudier för att hitta teoretiskfakta inom forskningsarbetets 

ämnesval. Därefter ställdes teorin och empirin mot varandra i en abduktiv ansats samtidigt 

som ny fakta tilläggs under studiens gång. Detta i syfte att få rapporten så faktarik som möjligt 

Slutsats:   I detta examensarbete har teori, empiriska datainsamling och 

fallstudier ställts mot varandra där en slutsats har dragits att Trafikverket härstammade 

många av dagens aktuella styrande dokument från bland annat vägverket, banverket och 

rederinämnden. Dessa styrande dokument som i sin tur är gamla och inte uppdaterade medför 

olika problem som till exempel förseningar och dyra kostnader i projekten som Trafikverket 

genomför. Detta sker bland annat på grund av att Trafikverket inte hinner med att 

upprätthålla sitt regelverk i takt med den tekniska utvecklingen. Trafikverket behöver därför 

lägga mer tid och energi på att upprätthålla och uppdatera kravspecifikationerna jämt med 

teknikensutveckling. Efter undersökningar av fenomenet genom tidigare studieforskningar 

kring strukturering och managering av regelverk som är en samlings plats för alla 

kravspecifikationer har vi kommit fram till att det finns flertal sätt att skapa och managera ett 

regelverk. I denna studie har fyra jämförelsefrågor lyfts fram och slutsatsen som kan dras är 



 

att de har mer likheter än skillnader. Undersökningen visar att det finns flertal sätt att skapa 

och managera kravspecifikationer i ett regelverk via effektiva och lönsamma metoder.  
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Purpose and goal:  The purpose of this research work is to investigate effective methods 

and models for managing regulations in larger organizations. The goal is that the Swedish 

Transport Administration will be able to apply these for more efficient business management 

through the Swedish Transport Administration's regulations. 

Study Question:  

• What are the reasons for the preparation and development of requirements specifications? 

• Which external methods and models for managing regulations on the market can be applied 

or used to improve current methods and models at the Swedish Transport Administration? 

• What key factors should the Swedish Transport Administration take into account when 

restructuring its regulatory framework? 

 

Method:  In this study a qualitative research method has been performed. This gave a 

clear picture of the problem and results in this research work. Both unstructured and semi-

structured interviews were chosen to collect as much facts as possible to understand the 

problem, and that deep analyzes were conducted on three case studies. At the same time, 

literature studies were investigated to find theoretical facts in the subject matter of research 

work. Subsequently, the theoretical and empirical information gathered were placed in an 

abductive approach while adding new facts during the course of the study. This in order to get 

the report as factual as possible. 

 

Conclusion: Since the Swedish Transport Administration is a relatively new organization 

that was formed in 2010 when the road and railway administration and ship owners’ boards 

were combined into one and the same organization. Which meant that the Swedish Transport 

Administration derived today's current governing documents from these organizations which 

are no longer existing. These governing documents, which are in turn old and are not updated, 



 

lead to problems arising in the form of delays and expensive costs in the projects carried out 

by the Swedish Transport Administration. When the technology progress is fast as it is 

currently, the governing documents do not progress and develop with technology 

development. Therefore, the Swedish Transport Administration needs to spend more time and 

energy on maintaining and updating requirements specifications alongside the technology 

development. 

After investigating the phenomenon thru previous study research on structuring and managing 

regulatory frameworks, which is a collective site for all requirements specifications, we have 

found that there are several ways to create and manage a regulatory framework properly. In 

this study four comparative issues have been highlighted and the conclusion that can be drawn 

is that they have more similarities than differences in the processes of creating regulatory 

frameworks. The survey shows that there are several ways to create and manage requirements 

specifications in a regulatory framework through efficient and profitable methods. 
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1 INLEDNING 

Idag går teknikutvecklingen mycket fort fram och det ställs höga krav på organisationer att 

hänga med utvecklingen. Därför är det viktigt att en organisation har rätt material och stöd 

för dess verksamhetsstyrning. Idag styrs majoriteten av större organisationer av något som 

kallas för regelverk. Ett regelverk innefattar kravspecifikationer som fungerar som regler 

inom ett företag och dess funktion är att få en så optimalt verksamhetsstyrning som möjligt.  

För att uppnå detta krävs effektiva metoder och modeller för managering av regelverk. I 

detta examensarbete undersöks vilka effektiva metoder och modeller det finns som kan passa 

Trafikverket och dess managering av sitt regelverk. Detta kapitel har i syfte att presentera 

bakgrunden till detta forskningsarbete som skrivs för Trafikverket i Sverige. Kapitlet inleds 

med en beskrivning av Trafikverket och därefter presenteras bakgrunden till 

forskningsarbetet. Det ska ge en klar bild av fenomenet bakom problematiken som arbetet 

ska utforska. Vidare ska syftet med arbetet presenteras som är baserade på bakgrunden och 

problematiken. Därefter formuleras problematiken i del kapitlet bakgrund med några enkla 

rader och sedan avgränsas arbetet. KI skandalen tas upp i bakgrunden i syfte att tillföra 

mervärde till detta examensarbete då detta är ett bra exempel på vad som kan hända vid 

misskötsel och dålig managering av regelverk. I detta exempel förekommer felaktigheter 

kring både hantering och uppföljning av regelverk.    

 

1.1 Organisationsbeskrivning 

I detta delkapitel ska Trafikverkets organisation och avdelningar beskrivas och presenteras i 

syfte att ge en klar bild över organisations verksamheter, inriktningar och dess storlek. 

1.1.1 En ny organisation  

Trafikverket är en relativ ny organisation som bildades den första april år 2010. Trafikverket 

har idag cirka 7000 anställda och huvudkontoret finns beläget i Borlänge. Regionkontor finns 

beläget i Göteborg, Luleå, Dalarnas län, Gävle, Eskilstuna Kristianstad och Stockholm. 

Verksamheten består av vid tidigare Vägverket, Banverket, Rederinämnden samt rikstrafiken. 

Trafikverket omfattar även verksamheten långsiktig planering vid Transportstyrelsen och 

Sjöfartsverket. (Trafikverket, 2018a) 

Trafikverket är en statlig organisation som skapar samhällsnytta för alla som bor i Sverige och 

bygger och utvecklar Sveriges relationer med omvärlden. Organisationen får uppdrag från 

regeringen att på ett rättssäkert, tillgängligt och effektivt sätt utföra verksamheten och tillämpa 

de lagar som regeringen och staten beslutar om. (Trafikverket, 2015a) Uppdragen som 

Trafikverket får av regeringen ligger i grund till målet för en långsiktig infrastrukturplanering 

gällande järnvägstrafik, vägtrafik, luftfart, sjöfart och drift och byggandet av vägar samt 

järnvägar. (Trafikverket, 2017) Trafikverkets vision är att ”alla kommer fram smidigt, grönt 

och tryggt” och verksamhetsidén är att utveckla och förvalta smart infrastruktur. Detta görs i 

samverkan med andra aktörer för att underlätta levnadssättet i hela Sverige. (Trafikverket, 

2016)  
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1.1.2 Trafikverkets organisationsschema 

 

Figur 1 Trafikverkets organisationsschema Källa: (Trafikverket, 2018b) 

Organisationen är uppdelad i sju centrala funktioner och fem verksamhetsområden samt fem 

resultatenheter som räknas som ett verksamhetsområde. 

- Centrala funktioner omfattar bland annat avdelning för ekonomi och styrning, strategisk 

utveckling, juridik och planeprövning.  

- Resultatenheter består av enheter som fordonsresurser, trafikverkskolan och förarprov 

etc. 

- Verksamhetsområden består av fem olika avdelningar som Trafikledning, Investering, 

Planering, Stora projekt och Underhåll. (Trafikverket, 2018b) 

1.1.2.1. Investering 

Investering som är ett av de fem verksamhetsområden som ansvarar för upphandling, 

genomförande och uppföljning av projekt för både järnväg och väg. Investering som är en av 

landets största beställare har i uppdrag att bidra till ökad innovationsgrad och produktivitet i 

anläggningsbranschen och samhällsutveckling. Samt att leda och förverkliga 

infrastrukturprojekt till fördel för befolkningen i Sverige. 

Inom Investerings verksamhetsområdet finns cirka 1200 medarbetare i hela Sverige och är 

fördelade i fem olika distrikt, Stockholm och Öst, Väst och syd, Mitt och Nord. 



7 

Att leverera beställda projekt i rätt tid, med rätt innehåll, till rätt kostnad med fokus på 

säkerhet, trafikpåverkan hållbarhet och arbetsmiljö är Investerings verksamhetsidé. Detta 

uppnår Investering genom att driva projekt på ett enhetligt sätt med aktiv kontraktshantering 

och projektstyrning. (Trafikverket, 2018c)  

1.1.2.2. Underhåll 

Underhåll har i uppdrag att utveckla, förvalta, underhålla den befintliga och framtida väg- och 

järnvägsinfrastrukturen med bestämd kvalitet förvaltning och utveckling av system som är 

inräknad i väg och järnvägsinfrastrukturen. Verksamhetsområde underhåller fyra viktigaste 

huvudleveranser är: 

 Planerat underhåll för väg- och järnvägsanläggningar 

 Expertstöd inom miljö, teknik och säkerhet 

 Tillståndbedömda väg och järnvägsanläggningar 

 Utfört underhåll av väg- och järnvägsanläggningar  

Underhåll ansvarar även för krav- och rådsdokument samt dispenser rörande 

teknikgemensamt, anläggningsdokumentation, kraftförsörjning, banöverbyggnad, signal och 

överbevakningssystem. (Trafikverket, 2018d)  

1.1.2.3. Planering 

Trafikverkets huvudingång för medborgare, avtalskunder, näringsliv och samarbetspartner är 

Planering. Verksamhetsområde Planering planerar Trafikverkets samtliga projekt samt 

ansvarar även för planering av trafik och för planering av åtgärder. De två grundläggande 

fundamentet i planerings arbetet är miljöperspektivet och nollvisionen, detta för att skapa ett 

tillgängligt Sverige. Detta verksamhetsområde omfattar organisationens de sex olika regioner 

samt att är huvudingång till organisationen genomkundtjänst, regionerna och 

affärsutveckling. (Trafikverket, 2018e)  

Trafikverkets sex huvudprocesser som verksamhetsområde Planering är:  

 Planera åtgärder på vägar och järnvägar 

 Planera transportsystemet långsiktigt 

 Planera genomförande av transportplan 

 Planera trafik 

 Tillhandhålla interregional väghållning 

 Ge bidrag till enskild väghållning   

1.1.2.4. Stora projekt 

Verksamhetsområde Stora projekt ansvarar för upphandling, genomförande och uppföljning 

av landets största infrastrukturprojekt samt Trafikverkets största nyinvesteringar. Stora 

projekt hanterar projekt som har en budget över fem miljarder kronor samt projekt som 

understiger fem miljarder kronor men som är komplexa. Inom verksamhetsområdet Stora 

projekt finns 300 medarbetare, ett stort antal konsulter som är engagerade samt omsätter tio 

miljarder kronor varje år. (Trafikverket, 2018f)  
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1.1.2.5. Trafikledning 

Verksamhetsområdet har i uppdrag att ansvara för att väg och järnvägssystemen används på 

ett effektivt och säkert sätt. Verksamhetsområdet Trafikledning övervakar och leder trafiken 

på vägar och järnvägar, avropar och styr avhjälpande underhåll som måste göras akut i 

anläggningen samt att levererar trafikinformation tillsammans med olika samarbetspartner. 

(Trafikverket, 2018g)  

 

1.2 Bakgrund 

Detta forskningsarbete skrivs för Trafikverket och handlar om hantering av styrande 

dokument i företag med stora anläggningsprojekt och en föråldrad anläggning.  

Regelverk

Styrande dokumentStyrande dokument

Kravspecifikation

Regelverk är 
uppsättning av regler 

inom ett område

Regelverk delas in i 
styrande dokument 
som behandlar olika 

delområden  

Styrande dokument

Kravspecifikation Kravspecifikation

Kravspecifikation 
definierar och 
specificerar kraven 
som ställs på en tjänst 
eller en produkt 

 

Figur 2 Regelverksstruktur (egen bild) 

Som det kan ses från bilen ovan indelas ett regelverks i olika styrande dokument som 

behandlar olika områden i Trafikverkets verksamhet. I dessa styrande dokument finns olika 

kravspecifikationer som måste uppfyllas vid samtliga projekt inom Trafikverket. 

Samtliga avdelningar i Trafikverket arbetar idag via regelverk som utgörs av styrande 

dokument. Styrande dokument innehåller krav som ställs vid styrning av en verksamhet eller 

ett projekt i en bestämd riktning. Styrande dokument är bindande och i det fallet är en form av 

reglering av befogenheter. Många av Trafikverkets styrande dokument härstammar från de 

gamla organisationer som idag tillsammans utgör Trafikverket. Två styrande dokument är i 

fokus för detta forskningsarbete. Det ena dokumentet är ett styrande dokument för teknik och 

produkt och det andra kring arbetssätt och miljö. De styrande dokumentens innehåll kan delas 

in i två delområden, anläggningsstyrning och styrning av arbetssätt i anläggningen. De är 

anvisningar för vilken särskild process eller produkt som ska användas i olika projekt. Styrande 

dokument för arbetssätt och miljö ska vägleda projekt genom att presentera metoder så att 
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projekten kan utföra arbete som tar hänsyn till miljön. Dokumenten ska även vara ett underlag 

för framtagande av en projektplan som är effektiv och lönsam. (Lövgren, 2018) 

Den största utmaningen är att den tekniska utvecklingen går fortare framåt än de styrande 

dokumentens utveckling. Detta leder till att Trafikverket i vissa projekt får bygga dyrare och 

med sämre lösningar. Det råder alltså en långsam förändringsprocess av regelverket med 

dagens struktur vilket leder till förseningar och extra kostnader vid investering, projektering 

och projektledning. En möjlig anledning till problemet kan vara att ägandeskapet av 

dokumenten inte är tillräckligt representativ och inte täcker alla avdelningar som använder 

sig av dokumenten. Det resulterar i att många avdelningar saktas ned då de inte har inflytande 

i hur dokumenten utformas och behöver gå igenom en godkännande process vid minsta 

avvikelse. Exempelvis kan det handla om en produkt som inte finns kvar på marknaden men 

som måste användas enligt de styrande dokumenten. I sådana fall måste den avdelningen hitta 

ett alternativ produkt som ska gå genom diverse tester och verifieringar innan den kan 

presenteras till ägarna av dokumenten och som i sin tur kan antingen godkänna eller avslå 

förslaget. (Lindberg, 2018) 

Ett annat problem som kan uppstå med dagens struktur och tillämpning av styrande 

dokument i Trafikverket är vid utformningen av en projektplan. Trafikverkets arbetsgivare är 

regeringen och inför varje projekt måste en projektplan utformas enligt de aktuella styrande 

dokumenten. (Lindberg, 2018) 

I nuläget är dessa styrande dokument samlade och förvaltade i en avdelning som kallas för 

dokumentcenter. För vissa projekt som är långvariga där projektplanen till exempel utsträcker 

sig över tio år kan det vara svårt att hitta de styrande dokument som var aktuella vid 

projektstart som de är juridisk bundna till att använda och följa. En del av de styrande 

dokumenten revideras och läggs in i dokumentcenter. Dessa projekt är bundna till att använda 

sig av de styrande dokument som var aktuellt vid projektstart och inte de reviderade 

dokumenten. Vid sökning av de styrande dokumenten i dokumentcenter dyker de reviderade 

dokumenten upp och där refereras de inte till de gamla styrande dokumenten. I sådana fall 

måste den individen som behöver de gamla dokumenten kontakta dokumentcenter och 

genomgå en process för att hitta de gamla dokumenten som är då aktuella för projektet. 

(Fogelgren, 2018) 

1.3 Konsekvenser av misskötsel av regelverk 

För att beskriva vikten av en bra utfört och komplett regelverk presenteras Karolinska 

institutets (KI) skandal kring anställningen av Paolo Macchiarini. Fallet handlar om ett 

misslyckat managering av styrande dokument och de konsekvenser som har efterföljts. KI 

skandalen som blev en världskänd skandal där 3 patienter som blev opererade av den 

italienska kirurgen Paolo Macchiarini miste sina liv. I detta exempel förekommer felaktigheter 

kring både hantering och uppföljning av regelverk.   

1.3.1 Anställning av Paolo Macchiarini  

Hösten år 2010 anställdes Pablo Macchiarini av karolinska universitetssjukhuset (30 procent) 

och av KI (30 procent). Macchiarini rekryterades som gästprofessor till KI och till sjukhuset 

anställdes han som överläkare. I en extern granskning som släpptes ut september år 2016 

presenterar författarna av granskningsrapporten vilka lagar och regler har ignorerats och 
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därmed inte följt. Granskningen innefattar processen för rekryteringen av gästprofessorn 

Macchiarini år 2010, förlängningarna av Macchiarinis anställning och även handläggningen 

kring anmälningarna som hade gjorts emot honom.  (Heckscher, 2016) 

Rekryteringen av Paolo Macchiarini som tog plats hösten år 2010 initierades av KI:s rektor år 

2009. Dåvarande rektorn hade en aktiv roll i Paolo Macchiarini rekrytering genom till exempel 

personliga kontakter med Paolo Macchiarini som tog plats under processtiden av 

rekryteringen. Enligt författarna av granskningsrapporten ”Karolinska Institutet och 

Macchiarini-ärendet” skedde dessa kontakter mellan rektorn och Macchiarini på ett sätt som 

inte var förenligt med delegationsordningen. Detta skapade förvirrande omständigheter kring 

vem som var ansvarig för Paolo Macchiarini rekrytering. (Heckscher, 2016) 

Trots att KI fick ta del av negativa referenser, där det bland annat fanns uppgifter kring ett fall 

där Macchiarini stoppades som professor i Italien. Fallet var direktkopplad till hans forskning 

och de tveksamheter som fanns kring det. Uppgifterna omfattade även felaktigheter som fanns 

i hans CV. Trots allt detta valde KI att inte uppfölja och undersöka dessa referenser. 

(Heckscher, 2016) 

Det skedde flera konsultationer med flertal forskare vid KI som fick dra slutsatser genom att 

enbart titta på Macchiarinis icke undersökta CV och därmed hade en positiv ställning gällande 

Macchiarini och en eventuell rekrytering. (Heckscher, 2016) 

Paolo Macchiarinis tillsättning genom en förenad anställning undertecknades av rektor 

Wallberg-Henriksson den 5 oktober 2010. Långt innan det kom varningar i form av mejl som 

skickades till KI från organisationer som har arbetat med Macchiarini. Där bland annat 

förekommer information från en professor Alvar Agusti (professor i medicin vid Barcelonas 

universitet) om att Macchiarini ombads att lämna Barcelonas universitet (University of 

Barcelona). Detta på grund av Macchiarinis avsaknad av etiskt tillstånd vid genomförande av 

klinisk kirurgisk forskning. (Heckscher, 2016) 

I en sammanfattning av undersökningen och sammanställningen av den insamlade 

informationen från flera organisationer som skickades till de berörda kring rekryteringen på 

KI konstaterades följande. Sammanlagd hade det fått in en positiv referens från London, en 

negativ referens från Florence och slutligen två negativa referenser från Barcelona universitet. 

(Heckscher, 2016) 

Paolo Macchiarinis CV blev granskad i efterhand och vid den granskningen har flera 

felaktigheter kommit fram. En sådan granskning ägde aldrig rum före anställning av 

Macchiarini, detta trots att KI hade fått in flera negativa referenser och enbart en positiv 

referens. Vidare har ingen granskning av de negativa referenserna inte har heller genomförts. 

(Heckscher, 2016) 

 

1.3.2 Förändringar i regelverk i efterhand 

Alla rekryteringsförslag ska lämnas till rekryteringsutskottet. Rekryteringsutskottet utgörs av 

nio ledamöter som har i huvudsaklig uppgift att bereda samtliga anställningar av 

universitetslektorer, professorer och gästprofessorer. Allt beslut i rekryteringsutskottet 

utgjordes på demokratiska grunder genom rösträtt. Utöver ledamöter som har rösträtt finns 
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även två studeranderepresentanter med rösträtt. Vidare finns även fackliga organisationer som 

får närvara och även har rätt för yttrande. (Heckscher, 2016) 

Enligt granskningens slutsats drevs rekryteringen av Paolo Macchiarini år 2010 som 

gästprofessor på Karolinska institutet på ett opassande sätt som inte var i förenlighet med de 

krav som finns gällande ärendehantering och dokumentation.  Det var även så att regelverket 

saknade bestämmelser om referenstagning vilket idag anses som en mycket betydelsefull 

aspekt vid rekrytering. (Heckscher, 2016) 

Ett exempel på bristande faktor i dåvarande KI:s regelverk var bestämmelser kring 

referenstagning och huruvida det skulle efterföljas. Vid anställning av Paolo Macchiarini fanns 

inga obligationer kring referenstagning i rekryteringsprocessen. Referenstagning blev år 2011 

formellt en del av bestämmelserna kring rekrytering. Bestämmelserna samlades i en så kallad 

rekryteringsguide som finns elektroniskt på KI:s Intranät. År 2016, efter skandalerna blev 

processen för referenstagning vid rekrytering ett obligatoriskt moment som nu måste ske och 

även ansvaret över vem som har detta i uppgift blev bestämt till rekryteringsutskottet (KI, 

2018). (Heckscher, 2016) 

 

 

1.4 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka effektiva metoder och modeller för 

managering av regelverk inom större organisationer.  Målet är att Trafikverket ska kunna 

tillämpa dessa för en effektivare verksamhetsstyrning genom Trafikverkets regelverk.  

1.5  Frågeställningar  

• Vilka aspekter ligger till grund till framställning och utveckling av 

kravspecifikationer? 

• Hur hanterar externa verksamheter styrande dokument i jämförelse med 

Trafikverket? 

• Vilka nyckelfaktorer bör Trafikverket ta hänsyn till vid omstrukturering av dess 

regelverk? 

 

1.6 Avgränsning 

Denna studie är avgränsad enbart till stora aktörer som är både produktorienterade och 

tjänsteorienterade inom den svenska marknaden. Aspekter i regelverk som detta arbete är 

avgränsad till är struktur, uppdatering, databas och ägandeskap. Vidare är rapporten 

avgränsad till fyra olika kravspecifikations livscykelmodeller som presenteras under kapitlet 

teori. 
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2 TEORI 

I detta kapitel behandlas den litteratur som har valts inom ämnets område. Teorin som 

presenteras ligger till grund för examenarbetets undersökning. Inledningsvis beskrivs 

generella krav och fortsättningsvis beskrivs kravspecifikation och de faktorer som är 

relevanta vid utvärdering och utveckling av kravdokumentation. Slutligen presenteras 

kravhanteringsprocessen och dennas olika aktiviteter. Teorin har hämtats i syfte att få ett 

forskningsperspektiv på fenomenet krav och kravhanteringsprocess. Teorin som har 

erhållits från tidigare forskningar kommer att jämföras med den insamlade empirin. Syftet 

med denna teoriinsamling är att få förståelse av kravhantering och dess viktiga 

nyckelfaktorer och delprocesser samt att bygga den teoretiska utformningen av olika 

aktiviteter i en kravhanteringsprocess.  

 

2.1 Styrande dokument  

Slutprodukten av kravspecifikationer är styrande dokument som kan vara styrning av en 

verksamhet eller ett projekt i en bestämd riktning eller bindande och i det fallet är en form av 

reglering av befogenheter. I de fallen där styrande dokument är bindande har de utgångspunkt 

i förordningar, föreskrifter och lagar. (Trafikverket, 2015a) 

 

2.2 Krav 

Enligt Ralph R Young (2004) är krav ett nödvändigt attribut av ett system som definierar 

systemets kvalité, karaktärsdrag och kapacitet som i sin tur skapar värde och ger nytta till 

konsumenten. Krav definieras som ett behov av nödvändigt funktion eller egenskap av ett 

system som kan uppfattas externt från systemet. (Davis, 1993) Krav är ett fenomen där en 

produkt måste vara konstruerad på så viss att systemet ska inneha funktioner eller en viss grad 

av kvalité. Ett krav kan existera antingen på grund av att en konsument kräver det samt vill ha 

ett specifikt krav i den färdiga produkten eller så kan ett krav existera på grund av att 

produkten kräver det där produkten ska innehålla vissa funktioner eller kvaliteter. (Robertson 

& Robertson, 2012) 

 

2.3 Funktionella krav och icke-funktionella krav 

Enligt Robertson och Robertson (2012) är ett kravdokument indelade i funktionella krav och 

icke funktionella krav. Båda dessa två typer av krav ställs på projektet eller systemet och de har 

i uppgift att definiera den färdiga produkten som ska användas av konsumenten. (Robertson 

och Robertson, 2012) 

Funktionella krav: Enligt författarna Robertson och Robertson (2012) är funktionella krav 

en term som beskriver vad en viss produkt ska utföra. Då krav ställs på en produkt görs det i 

syfte att forma funktionaliteten på produkten. Det vill säga produkten tillfredsställer 

användaren genom att en viss användbar funktion som är önskvärt av användaren kan utföras 

av produkten. Funktionella kraven uppkommer med hänsyn till de huvudsakliga skälen till 

varför produkten finns. (Robertson och Robertson, 2012) 
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Icke-funktionella krav: Enligt Wiegers och Beatty (2013)  innefattar icke funktionella krav 

regleringar, standarder och fördrag i syfte att ange vad produkten eller processen måste 

uppfylla. Icke funktionella krav kan definieras som karaktäristiska drag eller egenskaper som 

inte är tjänster. Till exempel kapacitet, korrekthet. (Robertson och Robertson, 2012) 

Det är viktigt att förstå varför krav existerar. Krav definieras enligt nedanstående punkter: 

(Wiegers och Beatty, 2013) 

 För att en utvecklare ska kunna lösa ett visst problem i syfte kunna uppnå de uppsatta målen 

krävs en viss förmåga eller ett visst tillstånd. 

 För ett system eller systemkomponent ska kunna tillfredsställa en standard, ett kontrakt eller 

en specifikation måste det systemet eller systemkomponenten uppfylla ett visst tillstånd eller en 

viss förmåga 

 Tillstånd eller förmåga som i ovanstående punkter i form av en dokumenterad representation.  

 

 

 

2.4 Kravspecifikation 

Kravdokument har flera namn, funktionell specifikation och kravspecifikation och med mera. 

Enligt Andersen (1994) är kravspecifikationer som en länk där utformningssteget och 

analysteget förbinds i processen.  

Kravdokument kan definieras som ett dokument som innehåller de krav som konsumenten 

önskar från ett system.  Kravdokumentet ska vara tydligt formulerade och ska ha klar struktur 

där kundens behov och krav kan bli dokumenterade. Då används kravdokumentet som ett 

verktyg i form av kommunikation mellan utvecklaren och konsumenten. När ett system 

projekteras finns kravdokumentation som ett underlag för vad utvecklaren ska förhålla sig till 

vid projektering. (Sommerville och Kotonya, 1998)  

Det finns flera olika aspekter som syftar till varför en kravspecifikation ska formuleras. Olika 

författare betonar olika motiv som presenteras i nedanstående flödesscheman. 
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David (2005): Syftet är att utveckla försäljningsstrategi och marknadsföring

Wiegers (2013), Sommerville och Sawyer (1997), Eriksson (2008): Utvecklaren/projektören ska 
förstå och känna till om vad som ska utvecklas/projekteras

Wiegers (2013), Eriksson (2008), Davis (2005) och Sommerville och Sawyer (1997): Syftet är att 
konsumenten ska kunna kontrollera att rätt system/projekt utvecklas samt vad kraven är  

Wiegers (2013), Eriksson (2008), Davis (2005) och Sommerville och Sawyer (1997): 
Kravspecifikation använder projektledarna som underlag för att kunna hantera budgeten och 

kunna fatta beslut

Wiegers (2013), Eriksson (2008), Sommerville och Sawyer (1997): Kravspecifikation används 
som underlag för testning

Wiegers (2013): Kravspecifikation används som grund för användarmanualer

 

Figur 3 Kravspecifikationens syfte enligt olika författare (egen bild) 

 

Det är viktigt att kravspecifikationer är tydligt strukturerade och innehåller följande punkter 

som underlag: (Sommerville och Kotonya, 1998) 

 Vilka funktioner ett system ska ha 

 Vilka attribut ett system ska innehålla 

 Vilka integrerande system är anslutna till ett visst system  

 I vilka förhållanden ska projektet eller systemet vara användbar 

 

2.5 Kravspecifikationens faktorer 

Författarna Davis (1993) samt Wiegers och Beatty (2013)  beskriver olika faktorer som en 

utvecklare ska ta hänsyn till vid utveckling och utvärdering av kravspecifikation. Dessa faktorer 

är korrekthet, genomförbarhet, nödvändighet, prioriterbarhet, tydlighet, konsekvent, 

verifierbarhet, modifierbarhet och spårbarhet. Syftet med faktorerna är att skapa en 

kravspecifikation som är så bra som möjligt.  

2.5.1 Korrekthet  

Korrekthet är en egenskap som omfattar funktionaliteten i kravspecifikationen. 

Funktionaliteten ska beskrivas noggrant och kraven ska formuleras tydligt. (Wiegers och 

Beatty, 2013) Referens till korrektheten kommer från källan till kraven. Källan kan vara en 

systemspecifikation som är av högre klass eller en användare i form av en riktig kund.  Det är 

enbart användarrepresentanterna som kan bedöma om användarkraven är korrekta, det är 

därmed mycket viktigt att inblanda dessa representanter vid kravinspektioner. (Davis, 1993) 
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2.5.2 Genomförbarhet 

Enligt Wiegers och Beatty (2013)  bör de krav som ska användas i processen vara möjliga att 

implementera med hänsyn tagen till systemets miljö och begränsningar. Utvecklaren ska delta 

i kravinsamlingsprocessen för att bedöma om kraven är genomförbara tekniskt och bedöma 

vilka krav som är kostsamma. Detta för att kunna undvika icke genomförbara krav som senare 

kan leda till onödigt kostsamma krav på ett system eller ett projekt.  

2.5.3 Nödvändighet 

Varje krav som tas fram ska stå för något och vara användbar för utvecklaren och 

konsumenten. En källa till ett krav måste ha auktoritet gällande specificering av kravet och 

enbart då kan det anses som nödvändigt. Kravet kan inspekteras genom att en spårning till 

ursprunget av kravet utförs. (Wiegers och Beatty, 2013) 

2.5.4 Prioriterbarhet 

Det är viktigt att ha prioriteringar i kravspecifikationen då detta kan underlätta processen för 

utvecklaren genom att få vägledning kring vad som ska uppfyllas först. (Davis, 1993) 

Utvecklaren ska fastställa en implementeringsprioritering av varje krav i kravspecifikationen i 

avsikt att visa hur viktigt det kravet är för processen. Detta kan vara till hjälpmedel för 

projektledaren vid nedskärning av budget, förluster av personal i projektet och åtgärdande av 

tidsöverskridelse. (Wiegers och Beatty, 2013) 

2.5.5 Tydlighet 

Krav är tydligt när det skrivs konstitutivt samt med rättframt språk, enkelt och kortfattat som 

kan ge en och samma uppfattning. När ett krav ger samma möjliga uppfattning är kravet 

tydligt. (Wiegers och Beatty, 2013) För att undvika otydligheter bör individer med passande 

kompetens gå igenom kraven. Individerna kan även skapa ordlista som omfattar termer med 

flera sannolika tolkningar. Detta har i syfte att varje krav ska ha en viss möjlig tolkning. (Davis, 

1993)  

2.5.6 Konsekvent 

Enligt Wiegers och Beatty (2013)  bör konflikter kring kraven hanteras innan utvecklingen och 

processen startar. Davis (1993) nämner olika problem med att vara inkonsekvent. Dessa är 

bland annat termkonflikter och tidsmässigkonflikt. Termkonflikter uppstår när olika termer 

används i olika sammanhang för att beskriva samma sak, i sådana fall kan det leda till 

förvirring och missförståelse. Tidsmässiga konflikter kan uppstå när två olika delar av en 

kravspecifikation beskriver att produkten ska kunna genomföra uppgifter som inte kan vara 

tidsenliga med varandra.  

2.5.7 Verifierbarhet 

Enligt Davis (1993) är kravet verifierbart då det finns ett kostnadseffektivt och begränsat 

tillvägagångssätt där det går att inspektera att processen uppfyller kraven. Att verifiera 
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kravspecifikationen syftar till att kontrollera om kravet har implementerats korrekt och är 

otvetydigt. För att kraven ska vara verifierbara måste de vara konsekventa, genomförbara och 

tydliga. (Wiegers och Beatty, 2013)  

2.5.8 Modifierbarhet 

Kravspecifikationen ska vara reviderbar då det är nödvändigt att uppdatera. Det är även viktigt 

att kunna bevara historiken på uppdateringar och ändringar som utförs på kraven. Detta i syfte 

att kunna gå tillbaka till de äldre kraven vid behov. Respektive krav ska uttryckas separat, detta 

för att behålla kravets otvetydighet. Kraven ska också vara tydligt refererade. För att kraven 

ska vara modifierbara bör det finnas ett index av kraven. (Wiegers, 2013) Även Davis (1993) 

medger att en kravspecifikation är modifierbar när kravets struktur hänvisar till de 

förändringarna av kraven som utförs på ett konsekvent, enkelt och komplett sätt. Kraven som 

finns i en kravspecifikation ska vara modifierbara och det ska finns referenser och ett index 

där det är nödvändig.   

2.5.9 Spårbarhet 

Krav ska vara spårbara då det är viktigt att hitta respektive kravs ursprung. För att kraven ska 

vara spårbara bör kraven skrivas på ett kortfattat och strukturerat sätt. (Wiegers och Beatty, 

2013) Enligt Davis (1993) innebär spårbarhet att ursprunget av respektive krav är märkt. Med 

detta menar författaren att referenser av respektive krav i kravspecifikationen ska vara känt 

genom referering till baserande dokument. Det underlättar för utvecklaren av projektet eller 

systemet om otydligheter uppstår då kan utvecklaren gå bakåt till kravspecifikationen för att 

undersöka vilka faktorer som ligger till grund till utförandet av kravet.  
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2.6 Kravhanteringsprocessen 

Enligt Robertson och Robertson (2012) är kravhantering en pågående process där kraven 

förändras kontinuerligt. Detta sker både under utvecklingsprocessen och efter att den slutliga 

produkten släppts. Även Hull (2017) antyder att kravhantering är en process som kontinuerligt 

följer utvecklingen av ett system eller projekt.  

Enligt Wiegers och Beatty (2013) är det viktigt att ha kontroll på kravhanteringsprocessen och 

om det inte finns kontroll blir det svårt för en organisation att utföra ett effektivt projekt. 

Författaren menar att en organisation som effektivt implementerar kravhantering kan dra 

nytta av kraven. Då kan projektutföraren undvika misstag och undkomma kompletteringar i 

efterhand av projektet. En av dem största och kritiska framgångsfaktorerna som författarna 

Wiegers och Beatty (2013) anser är kravinsamling, då detta gör att utvecklaren bättre kan 

förstå sin utvecklingsprocess. Att ha förståelse för hur betydelsefulla krav är innan projektet 

projekteras är mycket kostnadseffektivt. En utvecklare kan undvika att implementera onödiga 

funktionaliteter om utvecklaren förstår kundens behov och vilka krav som faktiskt behöver 

implementeras. Dokumenterade och tydliga krav ökar chanserna att leverera projekten i god 

tid och av god kvalitet som tillfredsställer alla inblandade parter.  

2.6.1 Aktiviteter 

Det finns olika sätt att genomföra en kravhanteringsprocess och olika författare ser olika på 

kravhanteringsprocessen. En kravhanteringsprocess inkluderar olika specifika aktiviteter i 

form av en livscykelmodell. I figurerna nedan presenteras författarnas åsyn över 

kravhanteringsprocessen.   

Författarna Sommerville och Sawyer (1997) samt Sommerville och Kotonya (1998) beskriver 

kravhanteringsprocessen via en modell som består av olika aktiviteter. Aktiviteterna är 

elicitering, analys och förhandling, dokumentering, validering och management. 

Kravinsamling
 Kravanalys och 

förhandling
Kravdokumen

tation
Kravvalidering

- Standarder
- Föreskrifter
Användarbeh

ov
Domäninfor

mation
Osv.

Kravdokumentation
----------------------------------

Systemspecifikation

Överenskomna krav

Management

 

Figur 4 Kravhanteringsprocessen enligt Sommerville och Sawyer (1997) samt Sommerville och 
Kotonya (1998) (egen bild) 
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Enligt författaren Eriksson (2008) består kravhanteringsprocessen av olika aktiviteter. Dessa 

aktiviteter är kravinsamling, prioritering kravdokumentation, kvalitetssäkring, förvaltning och 

strukturering. 

Kravinsamling Prioritering Kravdokumentation Förvalting

- Standarder
- Föreskrifter

- Användarbehov
Domäninformati-

on

Kravdokument
-------------------------

Systemspecifikation

Överenskomna krav

Strukturering 

Kvalitetssäkring

 

Figur 5 Kravhanteringsprocessen enligt Eriksson (2008) (egen bild) 

Enligt författaren Davis (2005) består kravhanteringsprocessen av olika aktiviteter. Dessa 

aktiviteter är elicitering, triage och kravdokumentation. 

Elicitering Triage Kravdokumentation
- Standarder
- Föreskrifter
Användarbeh

-ov
Domäninform

-ation
Kravdokument

-----------------------------

Systemspecifikation

Överenskomna krav

 

Figur 6 Kravhanteringsprocessen enligt Davis (2005) (egen bild) 
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Enligt författaren Davis (2005) består kravhanteringsprocessen av olika aktiviteter. Dessa 

aktiviteter är elicitering, triage och kravdokumentation. 

Elicitering Kravdokumentation Kravvalidering 

- Standarder
- Föreskrifter

- Användarbehov
Domäninformatin

-n

Kravdokument
------------------------------------

Systemspecifikation

Överenskomna krav

 

Figur 7 Kravhanteringsprocessen enligt Loucopouios och Karakostas (1995) (egen bild) 

2.6.2 Beskrivning av kravhanteringsprocessens aktiviteter  

I detta forskningsarbete presenteras kravhanteringsprocessens aktiviteter utifrån författarna 

Eriksson (2008), Sommerville och Sawyer (1997) samt Sommerville och Kotonya (1998) som 

finns i figurerna fyra och fem. Dessa valdes för att uppdelningen av aktiviteterna anses vara 

mest begripande samt passande för Trafikverkets hantering av styrande dokument. De är även 

lämpliga för att beskriva teorin till forskningsarbetet. Även om författarna ger en mångfaldig 

syn över hur en kravhanteringsprocess ser ut och innefattar olika aktiviteter är syftet med de 

aktiviteterna en och samma.   

2.6.2.1. Management  

Enligt Sommerville och Sawyer (1997) samt Wiegers och Beatty (2013)  riktas steget 

management i kravhanteringsprocessen mot fyra huvudaktiviteter, där det kopplas till den 

förändringsbenägna kravkontexten.  
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Kravhanteringsprocessen

Insamlingskrav

Kravvalidering

Kravdokume
-ntation

Kravanalys 
och 

förhandling

Management

Prioritering

Elicitering

kvalitetssäkring

Kravvalidering

Huvudaktiviteter

Aktiviteter

 

Figur 8 Huvudaktiviteter (egen bild) 

Sommerville och Sawyer (1997) menar att de fyra olika huvudaktiviteterna finns i syfte att 

hantera nya krav, förändringar i krav, uppdatering av kravets strategi kontra projekt, version 

hanteringar av kraven och relationshanteringar mellan kraven som utsträcker sig parallellt 

med förändringar och utvecklingar som uppkommer ständigt. Enligt Davis (2005), 

Sommerville och Kotonya (1998) samt Eriksson (2008) införs nya krav ständigt under hela 

kravhanteringsprocessen. Sommerville och Kotonya (1998) menar att syftet med management 

steget är att hantera förändringar som uppkommer.  

 

2.6.2.2. Kravinsamling och Elicitering 

Aktiviteten kravinsamling har i syfte att identifiera systemets eller projektets krav med hjälp 

av konsultering som förekommer i förhållande till anskaffad kunskap, systemdokument, 

marknadsanalyser samt uppdragsgivare. (Sommerville och Kotonya, 1998) 
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Aktiviteten elicitering innebär att fånga och identifiera krav och syftet med elicitering är att 

identifiera och redogöra för verksamhetensmål samt målprioriteringar. (Eriksson, 2008) 

Enligt Sommerville och Kotonya (1998) bidrar eliciterings processen till att ta fram kraven som 

existerar i en utvecklingskontext. Davis (2005) menar att elicitering syftar till att ta fram den 

kunskap som i kravkontext är baserad på syftet att få förståelse för de problem som utvecklaren 

och eller projektledaren upplever. Elicitering bestämmer även vilka behov det finns hos 

inblandade parter.  

I kravinsamlingen samlas de kraven som har egenskaper som exempelvis utvecklaren, 

projektören och projektledaren kan använda sig utav i processen för att nå en viss effektivitet. 

Insamling av kraven kan komma till exempel från ledningen, utvecklingspersonalen, kunder, 

felrapporter.  (Davis, 2005)  

Enligt Wiegers och Beatty (2013)  är kravinsamlingsaktiviteten det mest granskande 

perspektivet och för att kunna lyckas med detta krävs ett effektivt samarbete mellan till 

exempel utvecklaren, projektören och konsumenten. Denna aktivitet är kollaborativ där det 

krävs förståelse mellan de inblandade parter som till exempelvis utvecklaren och kunden i syfte 

att förstå konsumentens riktiga behov.  

 

2.6.2.3. Kravanalys och förhandling  

En kravanalys består av en granskning och förbättring av de existerande kraven och är en del 

av kravhanteringsprocessen. Aktiviteten har i syfte att hitta och eliminera komplikationer och 

brister. (Sommerville och Kotonya, 1998) Även Wiegers och Beatty (2013)  benämner att målet 

med kravanalysen är att utveckla kraven och därmed erhålla en bättre kvalité. Därmed blir 

kraven formade på en djupare detaljnivå där till exempel utvecklaren eller projektören får 

bättre förståelse och vägledning i syfte att kunna hantera och utveckla systemet eller projektet 

i bästa mån.  

Wiegers och Beatty (2013), Sommerville och Kotonya (1998) samt Sommerville och Sawyer 

(1997) beskriver och betonar ett flertal aktiviteter som har likadana uppgifter och tjänar 

samma syfte. Aktiviteterna är: dra gränser, systematiska analyser samt prioritering och 

klassificering av kraven. Att dra gränser innebär att intressenterna ska framföra tydliga gränser 

för systemet eller projektet. Att utföra systematiska analyser innebär att kravens 

genomförbarhet undersöks för att ta reda på om kraven är metodiska samt kompletta. Att 

prioritera och klassificera kraven innebär att kraven som är mest relevanta för systemets eller 

projektets framgång tas fram med utgångspunkt i den kontext som finns. Där undersöks 

förbindelser för att undvika konflikter och detta gör att intressenterna får bättre förståelse för 

kravkontexten. Detta i sin tur fastställer behovet för enskilda krav och ökar kravens spårbarhet.  

Förhandlingssteget är integrerad parallellt med kravanalysskedet och har i syfte att genomsyra 

kravhanteringsprocessen. När en detaljrik analys utförs av de insamlade kraven då krävs en 

förhandling mellan intressenterna för att fatta ett beslut om vilka krav som ska bli godkända. 

(Sommerville och Kotonya, 1998) Enligt Davis (2005) syftar förhandlingssteget till att välja ut 

de krav som ska användas med avseende på det sammanhang som finns i bakgrunden.  

Konflikter är vanligen en del av kravhanteringsprocessen enligt Sommerville och Kotonya 

(1998) och med hjälp av förhandlings fasen finner intressenterna en lösning på konflikterna. 
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Sommerville och Kotonya (1998)  benämner att det finns tre olika processer som lösningen 

består av i förhandlingsfasen. Dessa är kravdiskussion, kravprioritering och överenskommelse. 

I dessa processer diskuterar intressenterna de problematiska kraven först, sedan identifieras 

de relevanta kraven genom prioritering av krav. I sista delen av processen uppförs lösningar 

till de kraven som identifieras som problematiska samt en kompromiss om kraven utförs i syfte 

att nå en överenskommelse. 

 

2.6.2.4. Prioritering 

Enligt Sommerville och Kotonya (1998) är prioriteringar av kraven i kravhanteringsprocessen 

en relevant aktivitet som syftar till att identifiera kravets värde ur ett ekonomiskt- samt 

säkerhetsperspektiv. Det är därför viktigt att krav med hög riskfaktor ska identifieras i början 

av projektets start för att eliminera osäkerheten och krav som har ett värde ur ett ekonomiskt 

perspektiv ska i tidiga skedet av projektet identifieras och realiseras. Eriksson (2008) 

benämner att krav ska prioriteras mot flera parametrar som risk, kostnad och tid som i sin tur 

är till fördel till konsumenten.  

2.6.2.5. Kravdokumentation 

I kravdokumentation ska det finnas bestämda, överenskomna och framtagna krav som 

dokumenteras på en kompetent detaljnivå. Kraven ska vara begripliga för alla intressenter i till 

exempel projektprocessen eller systemutvecklingsprocessen som ska vara dokumenterade i 

kravspecifikationen. (Sommerville och Kotonya, 1998) Författarna menar att kraven som 

dokumenteras måste bestå av ett naturligt och förståeligt språk. Enligt Eriksson (2008) är 

kravdokumentation en viktig grund för en lyckad planering, projektering och utveckling av 

system eller projekt.  

2.6.2.6. Kravvalidering  

Validering är det sista steget i kravhanteringsprocessen och syftar till att kontrollera att kraven 

har konstruerats på rätt sätt för respektive system eller projekt. Innan kravspecifikationen 

används som grund för systemet görs en undersökning i syfte att detektera problem. 

Sommerville och Kotonya (1998)  Enligt Sommerville och Sawyer (1997) spelar intressenterna 

i denna aktivitet en stor roll, där de hjälper med att analysera kravspecifikationen. Då 

tvetydigheter och problem upptäcks i kraven undersöks de i syfte att se om rätt krav har införts.  

Enligt Dorfman (1990) är det viktigt att kraven genomgås av en kontroll innan en process 

påbörjas baserad på de kraven för att säkerställa att rätt krav används i processen. Då Dorfman 

(1990) antyder att det är väldigt kostsamt när ett fel upptäcks och som måste rättas i efterhand 

i till exempel systemutvecklingsprocessen eller projektprocessen än under den tid när kraven 

framställs.  
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2.6.2.7. Kvalitetssäkring  

Eriksson (2008) nämner att det är relevant vid kravkvalitetssäkring att organisationen 

försäkrar sig om att väsentliga krav har dokumenterats. Eriksson (2018) nämner att 

kravkvalitetssäkringen ska ske kontinuerligt under systemets eller projektets gång i syfte att 

kraven ska levereras i delar så att konsumenten ska kunna ständigt stämma av med 

utvecklaren. Detta för att om kraven ändras under utvecklingstiden eller projekttiden då ska 

det vara utförbart att justera bristerna i tid.  

2.6.2.8. Förvaltning 

Denna aktivitet är en viktig del i kravhanteringsprocessen där alla förändringar och 

uppdateringar av kraven som sker listas i denna aktivitet. När en uppdatering av ett 

kravdokument sker ska det vara spårbart då utvecklaren eller respektive intressent kan behöva 

gå tillbaka till den äldre versionen av kraven och få en överblick på uppdateringar som har 

gjorts. Korrekta uppdateringar kräver ett ansenligt beslutsunderlag. Ett beslutsunderlag 

grundas på en analys, granskning och bedömning av konsekvenser. (Eriksson, 2008)  

2.6.2.9. Strukturering  

Aktiviteten strukturering fortskrider med resterande aktiviteter under hela projektets process. 

När en bra struktur av dokumenten finns kan detta användas som en övergripande 

dokumentmall för framtida kravuppdateringar och införande av nya krav. Denna aktivitet 

används för att försäkra en bra struktur på dokumentationen och det ska även bidra till 

överblickande förvaltning av kraven. (Eriksson, 2008)  

 

2.7 Intern kommunikation och samarbete 

Begreppet kommunikation innebär att göra gemensamt (Hård af Segerstad, 2009). Enligt 

Englund (2007) definieras kommunikation som ett redskap för att etablera samarbete och 

skapa ordning samt gemenskap i organisationen. Det skapar deltagande och stärker relationer 

mellan medarbetarna. Ett företag kan överleva länge om det finns intern kommunikation och 

samarbete mellan medarbetarna. Då medarbetarna informeras om verksamhetens mål och 

värderingar genom intern kommutation. Intern kommunikation ger upphov till ett flertal olika 

effekter. (Erikson, 2017)  

Dessa effekter är: 

 Skapar och underlättar samarbete 

 Skapar målenighet 

 Skapar bättre beslutsunderlag 

 Medarbetarna får ett perspektiv i verksamheten 

 Bidrar till att medarbetarnas personliga utveckling 
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2.8 Kommunikation ökar kunskapsöverföring 

Överföring av kunskap är viktigt då information överförs från en part till en annan. Detta 

innebär att information eller kunskap utbyts människor emellan.  Det fenomenet kallas för 

kunskapsöverföring. För att kunskapsöverföring ska vara lyckad måste kunskapen som 

överförs till en mottagare utnyttjas eller ackumuleras. Att utnyttja överförd kunskap innebär 

att mottagaren som tar emot information av sändaren nyttja kunskapen. Ackumulerad 

kunskap kan vara till exempel då ett företag anställer någon med specifik kunskap eller 

kompetens som efterfrågas av företaget. I det fallet erhåller företaget ackumulerad kunskap i 

form av en anställd med en viss typ av efterfrågad kompetens. Enligt Hooff och De Ridder 

(2004) beskrivs kunskapsöverföring som en aktiv kommunikation mellan två eller flera parter 

angående kunskapen som finns inom en organisation. Två huvudkomponenter som 

kunskapsöverföringen består av är en sändare och en mottagare. Sändarens uppgift är att dela 

med sig information och mottagarens uppgift i processen är att ta emot och ta del av 

informationen. Proceduren överföring av kunskap kan ses som komplex av olika anledningar. 

(Liyanage et.al, 2009)  

2.9 SAMMANFATTNING 

Det teoretiska ramverket har tagits fram i detta forskningsarbete i syfte att användas som 

grund för att analysera resultatet av studiens undersökning. Beskrivningen av teorin ger en 

bakgrund till hur viktigt det är att följa nyckelfaktorer för att få en fungerande 

kravhanteringsprocess i en verksamhet. Kravhanteringsprocessen och dess struktur består av 

olika aktiviteter. Aktiviteterna som består av bland annat management, elicitering, kravanalys 

och förhandling, kravdokumentering, kravvalidering har olika nyckelfaktorer. 

Nyckelfaktorerna är en viktig del för utvecklingen i verksamhetenskravhantering och hur 

verksamhetens kravprocess ska vara strukturerad. Detta analyseras sedan och jämförs med 

Trafikverkets kravhantering i syfte att ge ett resultat om hur Trafikverket idag hanterar dess 

styrande dokument samt vilka brister finns i Trafikverket kravhanteringsprocessen.  
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3 METOD 

Detta avsnitt behandlar metodiken för hur forskningsarbetet har genomförts. 

Arbetsmetodiken bygger på tre grenar. Den första grenen är interna och externa 

informationssamlingar både inom Trafikverket via intervjuer och datasamling från 

Trafikverkets intranät samt intervjuer med aktörer inom liknande branscher som är både 

produktsorienterade företag och tjänsteorienterade företag. Den andra grenen är insamling 

av information gällande metoder och modeller för skapande och hantering av regelverk från 

litteraturstudier. Den sista grenen är analys av flera aktuella projekt inom Trafikverket som 

står inför hinder på grund av brister i styrande dokumenten. Följande delavsnitt är mer 

djupgående beskrivning av studiens arbetsprocess. 

 

3.1 Tillvägagångssätt  

Bilden nedan beskriver tillvägagångssättet för detta forskningsarbete.  

Problemformulering 

Ostrukturerad intervju

Semistrukturerad intervju

Litteraturstudie

Projektanalys

Analys 
och 

reultat

Diskussion och slutsats

Undersökning och analys kring 
hantering av styrande dokument i 

Trafikverket

Formulering av 
frågeförställningar

 

Figur 9 Studiens tillvägagångssätt (egen bild) 

För att få en förståelse och uppfattning om vad problemet är kring Trafikverkets styrande 

dokumenthantering, påbörjades studien med analyser och undersökningar av problemet 

genom ostrukturerade intervjuer med ett flertal medarbetare inom Trafikverket. Därefter 

kunde problemet identifieras och formuleras. När problemet formulerades och en tydlig bild 

av problemet erhölls, påbörjades semistrukturerade intervjuer med andra aktörer. Detta 

utfördes i syfte att få en uppfattning över hur andra aktörer modellerar och hanterar sina 

styrande dokument för att sedan kunna jämföra med Trafikverkets modellering och hantering 

av dess styrande dokument. För att kunna besvara vad fenomenet är kring studiens 

ämnesområde valdes ett flertal litteraturstudier. Dessa kan ses som ett teoretiskt underlag för 



26 

arbetet i syfte att få grepp på fenomenet styrande dokument och kravspecifikation. Fokus lades 

sedan på fallstudier i form av projektanalysering. Fallstudier ger en mer verklighetsförankrad 

bild över användandet och hanteringen av styrande dokument.  

En analys av intervjuerna, studielitteratur och olika projekt genomfördes för att få en tydligare 

bild av Trafikverkets hantering av styrande dokument. Exempel på detta var att titta närmare 

på hur andra aktörer hanterar dess styrande dokument men även undersöka vilka problem 

som kan dyka upp i verkliga projekt på Trafikverket. Även en analys genomfördes för att kunna 

se över hur väl teorin stämmer överens med Trafikverkets styrande dokument. Därigenom 

slutsatser och diskussioner drogs med utgångspunkt i analysen för att uppnå syftet och målet 

med studien.  

 

3.2  Fallstudie   

Forskningsarbetets fallstudie generar empiriskt material där en bild av verklighetens 

komplexitet kring användandet av styrande dokument i verkligheten skapas. En fallstudie kan 

ge nya dimensioner som är lämpliga för forskningsmetoden samt besvarar och förklarar 

studiens frågor om varför och hur. (Blomkvist och Hallin, 2015) Genom fallstudie i form av 

aktuelle projektanalys kunna verkliga problem och brister utforskas och bevisas.  

3.3 Val av datainsamlingsmetoder  

I denna studie har kvalitativa forskningsmetoder använts där bland annat intervjuer har 

genomförts. Dessa intervjuer har varit semistrukturerade eller ostrukturerade. I en 

ostrukturerad intervju vet båda parterna om vad intervjun handlar om men det finns ingen 

struktur på intervjun bestämd på förhand. I en semistrukturerad intervju är temaområdet mer 

strukturerade där frågorna ställs när det passar bäst under intervjutiden. (Blomkvist och 

Hallin, 2015) I denna studie har både ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer inom 

Trafikverket utförts i syfte att förstå problemet och sedan få en bättre uppfattning av 

problemet. Intervjuer ger möjligheten till att upptäcka viktiga aspekter inom en kvalitativ 

forskning. (Blomkvist och Hallin, 2015) Enligt Blomkvist och Hallin (2015) är intervjuer den 

vanligaste metoden då det ger forskarna möjligheten att ta reda på hur respondenterna tänker 

gällande frågeställningarna.  

Enligt Blomkvist och Hallin (2015) definieras primärdata som underlag som ligger närmast till 

studieområdet. Med andra ord där forskarna på egen hand samlar in information genom till 

exempel intervjuer. Primärdata i detta forskningsarbete omfattar intervjuer och djupare analys 

av aktuella projekt inom Trafikverket. Intervjuer har utförts i syfte att få ökad förståelse för 

problemet samt att få en bild av hur andra aktörer hanterar styrande dokument i dess 

verksamhet. Djupare analys av aktuella projekt har utförts i syfte att erhålla praktiska exempel 

på brister i Trafikverkets styrande dokument.  

Till skillnad från primärdata har sekundärdata i tidigare forskningar utförts kring 

studieområdet (Blomkvist och Hallin, 2015). Sekundärdata omfattas av litteraturstudier samt 

faktainsamling från Trafikverkets intranät. Insamling av teoretiskt underlag har genomförts 

med hjälp av flertal studielitteraturer för att få grepp på fenomenet kravspecifikation och 

styrande dokument.  
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3.4 Forskningsansats 

Forskningsansatsen består av den insamlade teorin i arbetet. I detta arbete har en abduktiv 

forskningsansats valts. Enligt Bryman och Bell (2017) ställs teorin och empirin mot varandra i 

en abduktiv ansats samtidigt som ny fakta tilläggs under studiens gång. Detta i syfte att få 

rapporten så faktarik som möjligt. Teorin som har samlats in används som en mall som 

beskriver hur en kravhanteringsprocess bör appliceras i verkligen. Detta ställs sedan emot 

empirin som baseras på verkligheten genom verkliga iakttagelser och studier. Denna studie 

utfördes enlig den abduktiv ansatsen som ansågs vara mest lämpligt för att erhålla rätt 

forskningsresultat.  

3.5 Litteraturstudie 

För att sätta en grund till detta arbete valdes flertal litteraturstudier. Dessa litteraturstider kan 

ses som teoretiskt underlag för arbetet i syfte att få grepp på fenomenet styrande dokument 

och kravspecifikation. Första steget var att studera vilket fenomen kravspecifikation och 

styrande dokument är. Då detta forskningsarbete skrivs för Trafikverket kopplades 

litteraturstudiernas metoder för skapande och hantering av kravspecifikation till Trafikverkets 

hantering och struktur av Trafikverkets kravspecifikationer som finns i organisationens 

styrande dokument. Litteraturstudierna ligger även till grund till de frågor som har ställts till 

externa aktörer i syfte om att skapa förståelse för hur stora organisationer implanterar 

litteraturstudiernas metoder för skapande och hantering av kravspecifikationer i praktiken. 

Nästa steg var att skapa en jämförelse mellan Trafikverkets styrande dokument och externa 

aktörers styrande dokument i syfte att upptäcka likheter och olikheter. Litteraturstudierna 

fungerar också som stöd till frågeställningarna som författarna av detta arbete har tagit fram. 

Genom dessa skapas en fördjupad förståelse i hur en kravspecifikation framställs och hanteras. 

Resultatet av intervjuerna och analysen av de projekt som omfattas i detta forskningsarbete 

jämförs med informationen som finns i dessa litteraturstudier. Detta görs i syfte att få 

bekräftelse av hur uppdragsgivaren borde strukturera och hantera organisationens styrande 

dokument.  

3.5.1 Datainsamling från Trafikverket 

Informationen som har samlats från Trafikverket har varit via kvalitativa metoder så som 

personliga intervjuer med flera projektledare, projektingenjörer, förvaltare, upphandlare etc. 

som arbetar med pågående projekt och gamla projekt. Information har även samlats från 

Trafikverkets intranät där mycket av Trafikverkets struktur, verksamheter och nyheter finns.  

3.5.2 Trafikverkets intranät  

Rapporten har utgått ifrån en systematisk litteraturstudie där teoretisk information i rapporter 

och dokument tagits fram genom Trafikverkets interna databas även så kallad intranätet. Detta 

genom att söka i olika databaser med hjälp av specificerade sökord som exempel styrande 

dokument, kravhanteringsprocess och regelverk. Vid användning av intranät som 

informationskälla har information om hantering av styrande dokument hämtats i form av olika 

dokument och artiklar där de kan anses som en pålitlig källa.  
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3.5.3 Intervjuguide 

Intervjuerna börjades med en öppenfrågeställning där respondenterna fick möjligheten att 

berätta om deras uppfattning, upplevelse och hantering av styrande dokument. Därefter fick 

respondenterna svara på fem väl uttänkta frågor som var till grund till att skapa förståelse för 

hur kravspecifikationen tillämpas i respektive organisation samt jämförelse mellan 

Trafikverket och de externa aktörerna som har valts i detta forskningsarbete. Intervjufrågorna 

har valts noggrant efter informationsinsamling från litteraturstudier och intervjuer med 

Trafikverkets medarbetare. Dessa fem frågor berörde termerna som listas nedan: 

 Struktur av styrande dokument 

 Krav på uppdatering inom viss tidsram 

 Användning av databas för samlingsplats och sökningsmetod  

 Ägandeskap av olika typer av styrande dokument 

 Krav på omfattning och lättläslighet 

 

3.5.4 Intervjuer med Trafikverkets medarbetare:  

Då detta forskningsarbete skrivs för Trafikverket och resultatet ska kopplas till hanteringen av 

styrande dokument på Trafikverket så är det väldigt passande att intervjua personer inom 

organisationen. Personer av intresse är från olika avdelningar och sitter på diverse 

kompetenser. Intervjuerna är personliga men första kontakten med respektive respondent i 

Trafikverket har skett via Skype och email. Intervjuer med Trafikverkets medarbetare ger 

forskarna av detta forskningsarbete en bra förståelse för vad dessa medarbetare tycker om 

Trafikverkets styrande dokument kring struktur, hantering och omfattning. Medarbetarna 

som har intervjuats har olika befattningar i Trafikverket och dessa är till exempel 

miljöplanerare, projektledare, senior teknisk specialist, projektingenjör, förvaltare, 

sektionschef. Dessa individer har valts ut strategiskt utifrån deras roller och kopplingar till 

styrande dokument. 

 

3.5.5 Intervjuer med externa aktörer  

För att få en klar bild av hur andra aktörer hanterar och modellerar sina styrande dokument 

väljs då att intervjua flera olika personer från externa aktörer. De externa aktörer som är av 

intresse i arbetet är Stockholms län landsting (SLL), Scania och Skanska. Fokus läggs på 

företagets struktur och hanteringsmetod av styrande dokument som gör företaget effektiv i 

dess verksamhetsstyrning. SLL ansvarar för flera olika verksamhetsområden som består av 

hälsa och vård, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling. Då både Trafikverket och SLL är 

statliga förvaltningsmyndigheter har de mycket gemensamt i arbetssätt och därför valdes SLL 

för undersökning i detta arbete. Skanska valdes på grund av att de är en av Sveriges största 

organisationer och är både produkt- och tjänsteorienterade. Scania är ett globalt företag som 

driver försäljningsverksamhet och de valdes för att de är produktorienterade.   

3.6 Källkritik och etiska principer 

Studiens trovärdighet säkerställdes genom att författarna tog hänsyn till att alla respondenter 

som medverkat i forskningsarbetet fick frivilligt medverka och fick möjlighet att säga ifrån om 
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de inte ville att deras text ska finnas med i arbetet. Respondenterna har även informerats om 

forskningsarbetes syfte och mål. Enligt författaren Jacobsen (2002) finns olika etiska 

dilemman som borde hanteras vid ett sådant forskningsarbete. Följande punkter har varit 

grund till vår hantering av den etiska dilemman:  

 Redan vid första kontakten via telefon, Skype eller mejl fick respondenterna valet att tacka nej 

till en intervju och därmed var det frivilligt att medverka. Vid första kontakten fick 

respondenterna en sammanfattning av forskningens syfte. Detta underlättade för 

respondenterna att ta ställning och besluta att medverka eller inte.  

 Samtliga respondenter fick förfrågan om de vill vara anonyma, det vill säga att deras namn inte 

nämns i den slutgiltiga rapporten.  

 Författarna sände ut den del där respektive respondent förekom i syfte att få deras 

godkännande. 

 

3.7 Validitet 

Validiteten i en kvalitativ forskningsstudie innebär granskning av trovärdigheten med 

förutsättningen att det finns empiriskt underlag samt att tolkningar som har utförts i arbetet 

är rimliga. (Kvale och Brinkman, 2009) Enligt Manion, Cohen och Morrison (2011) kan 

validiteten delas in i inre validitet och yttre validitet. Inre validitet ska ge ett svar på om de 

insamlade materialet kan besvara syftet med studiens. Yttre validitet behandlar huruvida 

slutsatser har dragits baserat på det insamlade materialet gentemot de olika fall och 

inblandade individer. (Manion, Cohen och Morrison, 2011) validiteten i denna studie är hög, 

detta med anledning till att i denna studie har 15 intervjuer genomförts. Av dessa 15 

respondenter är 11 medarbetare och konsulter från Trafikverket och rastrerande 4 är från 

externa aktörer.  Samtliga medarbetare från Trafikverket bidrog med liknande synpunkter och 

uppfattningar kring Trafikverkets kravhanteringsprocess. Därför anses att studien har hög 

validitet samt att genom det insamlade materialet kunde studiens frågeställningar besvaras.  

 

3.8 Reliabilitet 

Reliabilitet är en term som beskriver pålitligheten i studien. Det behandlar frågan om huruvida 

samma resultat skulle erhållas om samma forskning utförs av andra forskare. Då detta är en 

kvalitativ studie som byggs en del på före detta forskningar i samma ämnesområde men även 

mycket på djupa intervjuer där respondenternas egen uppfattning och erfarenheter väger in 

stort, är det svårt att säga att samma resultat skulle erhållas. (Bryman & Bell, 2017). Reliabilitet 

kan delas in i två grenar, intern konsistens och intra reliabilitet. Intern konsistens behandlar 

om samma forskning gjordes av andra forskare skulle resultatet bli detsamma medan intra 

reliabilitet handlar om ifall olika metoder skulle användas i studieundersökningen skulle 

samma resultat erhållas. (Manion, Cohen och Morrison, 2011) Även om detta är en kvalitativ 

studie där respondenterna personliga erfarenheter och uppfattningar spelar stor roll anser 

författarna av detta arbete att denna studie hög reliabilitet. Detta resoneras på grund av att det 

empiriska materialet ställs emot den teoretiska informationen som har samlats in genom 

tidigare forskningar och anses vara som en ideell mall för hur i en perfekt organisation ett 

regelverk bör skapas, struktureras och hanteras.  
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3.9 Metoddiskussion 

Denna studies undersökningsmetoder avpassar bra för att uppnå syftet och målet med 

studiens ämnesområde. Den kvalitativa forskningsmetoden gav en tydlig bild av problemet och 

resultat i detta forskningsarbete. Båda ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer valdes 

att utföras i syfte att samla in så mycket fakta som möjligt för att förstå problemet, samtidigt 

undersöktes litteraturstudier för att hitta teoretiskfakta inom forskningsarbetets ämnesval. 

Enligt Stoltz och Willman (2002) vid framföring av medarbetarnas erfarenheter och 

upplevelser är kvalitativa forskningsmetoden mest lämpligt. Detta i syfte att kunna förklara 

och beskriva på en fördjupad nivå förståelsen av medarbetarnas upplevelser. Författarna valde 

intervju som fakta och datainsamlingsmetod för att få förståelse av hur medarbetarna på 

Trafikverket upplever hanteringen av styrande dokumenten. Samt ta del av hur andra aktörer 

hanterar dess styrande dokument. Det fanns risk och brister med att intervjuerna i denna 

studie inte skulle hinna utföras i tid. Då många respondenter hade fullt upp och studien var 

tidsbegränsad. Författarna använde sig av de insamlade informationen i analysen och 

diskussionen. Resultatet från intervjuerna har presenterats i löpande text och alla delar av 

fakta har inkluderats.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

4 EMPIRISK DATAINSAMLING  

Detta kapitel redogör för den empiri som har inhämtats genom intervjuer och Trafikverkets 

intranät. Detta kapitel är indelat i två delkapitel. Det första delkapitlet beskriver hur 

Trafikverket hanterar dess styrande dokument, hur en ny dokumenttyp införs samt hur det 

sker ändringar i redan existerande dokumenttyper.  Det andra inleds med en beskrivning av 

vilka typ av organisationer som deltagit samt vilka forskningsfrågor, frågor som undersökts 

för att delta i de faktorer som anses viktiga att ta hänsyn till vid utveckling och hantering av 

styrande dokument inom Trafikverket.  

 

4.1 Trafikverkets styrande dokument 

Metoderna för hantering, införande och ändringar i Trafikverkets styrande dokument 

presenteras nedan i syfte att skapa en uppfattning av hur Trafikverket arbetar med 

kravhantering som finns i styrande dokument. 

4.1.1 Trafikverkets hantering av styrande dokument  

Trafikverkets styrande dokument är indelade i två huvudområden och dessa är tekniska 

styrande dokument och styrande dokument för arbetssätt och miljö (Eriksson, 2018). Dessa 

styrande dokument styr verksamheten i rätt riktlinje mot Trafikverkets mål och vision. De 

tekniska styrande dokumenten omfattar tekniska krav samt tekniska råd dokument. De 

tekniska krav dokumenten är de bindande dokumenten som Trafikverkets samtliga anställda 

samt leverantörer som upphandlas ska uppfylla i Trafikverkets alla verksamheter och projekt. 

De tekniska råd dokumenten omfattar råd, information och fakta där bland annat beskrivs 

vilka formella krav som existerar. (Trafikverket, 2015b) 

Med enklare förklaring kan det sägas att de tekniska råd dokumenten är vägledning för hur det 

ska arbetas för att uppnå de kraven som finns i de tekniska krav dokumenten. (Rost, 2018) 

 

4.1.2 Införande av ny dokumenttyp  

Införandet av en ny dokumenttyp sker via fyra steg. Det första steget är då ett förslag lämnas 

in och detta kan göras av samtliga medarbetare i Trafikverket. Medarbetaren som lämnar in 

förslaget kallas för förslagsställaren. Första steget sker via en ifyllning av formulär som kallas 

för ”förslag på ny dokumenttyp”. Andra steget är att chef för kommunikation och 

informationshantering (Ki) undersöker förslaget utifrån dokumentstyrningsperspektiv, 

därefter ska det samrådas mellan förslagsställaren, Ki, chef för ekonomi och styrning (cF) och 

den tilltänkta ägaren av dokumenttypen gällande införingen av dokumenttypen. Beslutet om 

det ska införas eller inte. Ifall det blir ett ja till förslaget så ska det samrådas om vilken 

dokumentklass det ska tillhöra och vilken del av ledningssystem som ska vara ansvarig för 

dokumentet. Det tredje steget är då det utsetts en dokumenttypsansvarig så ska den ansvarige 

se till att dokumenttypen införs via förvaltningsobjektet, dokument- och ärendehantering. Det 

fjärde och sista steget är att den utsedda dokumenttypsansvarige ska se till att dokumenttypen 
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implementeras samt att den nya informationen nås ut till samtliga berörda. (TDOK 2010:180, 

2013)  

4.1.3 Ändringar i redan existerande dokumenttyper  

Om en ändring i en dokumenttyp ska ske måste fem steg följas. Det första steget är att ett 

förbättringsförslag lämnas in till den dokumenttypsansvarige eller dokumenttypens 

kontaktperson gällande de ändringar som förbättringsförslaget omfattar. Steg två är att 

dokumenttypsansvarige för det dokumentet ska se över förbättringsförslaget utifrån 

ledningssystemet och sedan förmedla det vidare till förvaltningen av dokumenttypslistan. 

Denna förvaltning ansvarar för förvaltningen av dokument- samt ärendehantering. Tredje 

steget är att förvaltningen av dokument- och ärendehanteringen ser över förbättringsförslaget 

utifrån dokumentstyrningsperspektivet. Därefter i fjärde steget ska förvaltningen förmedla 

tillbaka förslaget till dokumenttypsansvarige som i sin tur ska ta beslutet om ändringen. Det 

sista steget är att den dokumenttypsansvarige ska se till att ändringen införs i ”dokumenttyper 

i Trafikverket”. Det är även dokumenttypsansvarige som har ansvaret att informera om den 

nya förändringen. (TDOK 2010:180, 2013)  

Detta betyder att ansvaret landar på alla medarbetare, vilket leder till att medarbetarna inte 

tar ansvar och tänker då att någon annan kan göra detta. (Reine, 2018; Arbman, 2018)   

4.2 Samarbete är viktigt 

Under undersökningsfasen påpekade flera av respondenter i intervjuer att det finns brist på 

samarbete mellan avdelningar i Trafikverket. Projektledaren Warnebo (2018) upplever och 

nämner i intervju att det finns brist på samarbete mellan medarbetarna och avdelningarna. 

Även respondenten Rydell (2018)  upplever och antyder att det brister i samarbete mellan 

författaren och användaren av styrande dokumentet. När båda skrivaren och användaren av 

styrande dokumentet kommunicerar och samarbetar utbyts och tas information in då skapas 

ett användbart styrande dokument. (Rydell, 2018) Rydell (2018) menar också att det är viktigt 

att både teknikspecialistens och författarens kompetens är nödvändig vid utformning av 

styrande dokument. Enligt Warnebo (2018) finns ett problem mellan Trafikverkets 

avdelningar och dess medarbetare. Problemet är att det finns ”mitt och ditt” och ”vårt och 

deras” tänkande istället för att förstå att det är det gemensamt bidragande från samtliga 

avdelningar och medarbetare som tillsammans utgör Trafikverkets resultat. Det bör läggas upp 

på ytorna att alla måste jobba tillsammans med ett och samma mål i gemenskap.  

 

 

4.3 Jämförelse mellan organisationer i hantering av styrande 

dokument 

Undersökningarna utförs från olika företag i syfte att visa hur dessa företag arbetar och 

hanterar styrande dokument för att kunna jämföra med Trafikverkets hantering av styrande 

dokument. Undersökningen ger en bild över hur stora organisationer kan hantera styrande 

dokument på ett effektivt sätt. I syfte att nå resultat så använder författarna av detta arbete 

bland annat jämförelsemetoden, där jämförs Trafikverkets hantering av regelverk med externa 
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aktörer och dess hantering av sina regelverk. Dessa externa aktörer är Scania, Skanska och 

SLL. 

Jämförelsen sker på dessa punkter:  

 Struktur och modell av styrande dokument 

 Krav på uppdatering inom viss tidsram 

 Användning av databas för samlingsplats och sökningsmetod 

 Ägandeskapet av olika typer av styrande dokument av viss enhet eller avdelning 

 Krav på omfattning och lättläslighet (hur lättläst och hur långa är dessa dokument)   

4.3.1 Struktur och modell av styrande dokument 

Grunddragen för styrformer i Trafikverkets styrande dokument är beskrivna i ett dokument 

som heter riktlinjer för Trafikverkets styrformer och har beteckning TDOK2012:42. 

(TDOK2014-0049, 2016) Trafikverket har mallar som ska vägleda hur ett styrande dokument 

ska skrivas enligt dokumenthierarkier för både anläggningsstyrning och styrning av arbetssätt 

i anläggning, men dessa fungerar inte särskild bra. (Fogelgren, 2018) Detta trots att styrningen 

ska utgå från flera olika specificerande dokument. (TDOK2014:0049, 2016) Nedan kan 

dokumenthierarkier observeras.  

 
Figur 10 Dokumenthierarki för styrning av arbetssätt i anläggning (Källa: TDOK2014:0049, 2016) 

 

De övergripande kraven gäller endast för interna medarbetare, det vill säga arbetare som är 

anställda hos Trafikverket och det omfattar ramar för krav. Kraven i den mellersta delen av 

hierarkin är styrning av transportörer och leverantörer, de gäller även för interna medarbetare. 

Kraven åberopas redan vid avtal med leverantörer och transportörer. Den sista delen av 

hierarkin är råd delen som är vägledning för hur kraven kan tolkas, verifieras och uppfyllas. 

(TDOK2014:0049, 2016) 

SLL har en väldig övergripande struktur för styrande dokument. Den är övergripande indelad 

och består av fyra olika nivåer som är gemensamma för flertal bolag och förvaltningar inom 

SLL. Nivåerna är A, B, C och D. Nivå A anger viljeinriktning inom ett väl definierade område, 

nivå B anger övergripande krav, nivå C anger övergripande sätt att agera för att kunna uppfylla 
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nivå A och B. Den sista som är nivå D beskriver på ett väldigt detaljerat sätt hur olika aktiviteter 

och processer ska genomföras. (Arbman, 2018) Enligt Arbman har SLL cirka 500 stycken 

styrande dokument. Dessa dokument kontrolleras och uppdateras kontinuerligt inom 

perioden 3, 6 eller 12 månader. I SLL finns avstegshantering, detta innebär att när ett styrande 

dokument inte längre uppfyller dess syfte exempelvis att kraven som finns i dokumenten är 

irrelevanta eller är onödigt kostnadsdrivande blir dessa ogiltiga. (Arbman, 2018) 

Skanskas ledningssystem som innehåller deras styrande dokument heter VSAA (vårt sätt att 

arbeta) och det är det system som styr och leder Skanskas medarbetare i dess 

verksamhetsstyrning. Det är ett väldigt strukturerat och tydligt ledningssystem som beskriver 

hur arbetet ska utföras i verksamheten, som till exempel arbetet i produktion. Även ledningens 

arbetssätt finns beskrivna i ledningssystem VSAA. Där ingår även hur det ska marknadsföras 

och dess finansiella redovisning. Skanskas VSAA är certifierade enligt ISO14001 och ISO9001 

som omfattar båda miljö- och kvalitétssäkerhet. (Nyberg, 2018) 

Scanias styrande dokument består av interna standarder, externa standarder och 

verksamhetsstyrande dokument. Syftet med interna standarder är att Scania ska utföra sitt 

arbete på ett standardiserade sätt. Detta kan vara allt från arbetssätt till standardprodukter i 

Scanias verksamhet. Detta kan handla om hur Scania köper in material och vad för tekniska 

krav som verksamheten ska följa upp. Dessa krav i Scanias interna styrande dokument styrs 

och bestäms av Scania om hur detta krav ska se ut i syfte få hög effektivitet.  

Det sker att Scania söker dispens från de styrande dokumenten. Det kan vara att det införs ett 

krav som inte är kommersiellt realiserbart riktigt ännu och i det fallet vill Scania inte göra 

förändringar i kravdokumenten utan i det fallet görs ett tillfälligt undantag från de styrande 

dokumenten under en form av kontroll. (Dahlberg, 2018) 

4.3.2 Krav på uppdatering inom viss tidsram 

Trafikverket har inga bestämda tidsramar för när uppdateringar av styrande dokument ska 

ske. Istället som beskrivet i kapitlet ”ändringar i redan existerande styrande dokument” sker 

uppdateringar vid behov av Trafikverket. Detta måste ske via förslagsinlämning som kan 

lämnas in av samtliga medarbetare på Trafikverket. (Lindberg, 2018) 

SLL styr och uppdaterar dokumenten via ett system som heter EDIT. System skickar en 

påminnelse på uppdatering till ägaren av dokumenten. Varje dokument har som krav att vart 

3, 6 eller 12 månad uppdateras syfte att hinna med utvecklingar i samhället. (Arbman, 2018) 

Skanskas VSAA är certifierade enligt ISO14001 och ISO9001. De har som krav att regelbundet 

uppdatera sina styrande dokument enligt ISO 14001 och ISO9001. (Nyberg, 2018) ISO14001 

är ett certifieringssystem som har i syfte att leda företag att arbeta via miljöledningssystem. 

Detta innebär att miljöarbete är kompetent genomfört samt att arbetet dokumenteras enligt 

miljöledningssystem i syfte att leda en verksamhet utifrån erkända och konkreta miljökrav. 

(Svenska Certifiering, 2018a) ISO9001 är ett sätt att visa att verksamheten är dedikerat till att 

systematisk förbättra verksamhetens kvalitet. (Svenska Certifiering, 2018b) En gång per år 

bedriver Skanska dels en översyn av styrande dokument och där utöver så jobbar Skanska med 

att utveckla dokumenten vid behov och då krävs en större insats på vissa dokument. Syftet med 

den årliga översynen är för att veta om allt verkar stämma och är lätt förståeligt samt att om 

det är några laguppdateringar som bör göras och i det fallet görs det i den årliga översynen. 

(Nyberg, 2018) 
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För att kunna hinna med utvecklingen finns det enligt Nyberg (2018) alltid funderingar kring 

vad som behöver utvecklas i styrande dokumenten. Det finns alltid kontinuerliga reflektioner 

och utvärderingar kring vad som ska ingå och vad som inte ska ingå. Det är alltid 

förbättringsledaren som reflekterar över om vad som ska tas med eller inte i styrande 

dokument. Detta är ett väldigt fungerande system för Skanska för att hänga med i utveckling 

enligt Nyberg (2018).  

Scania har 955 stycken styrande dokument och dessa dokument är väldigt detaljstyrda. När 

det gäller uppdatering av dessa dokument för att hinna med utveckling då uppdateras dessa 

dokument vid behov och om inte behovet finns, då har Scania som krav att minst vart femte år 

granska dokumenten i periodisk översyn. Dokumenten som inte har av någon anledning 

uppdaterats under den tiden faller ut. (Dahlberg, 2018) 

4.3.3 Användning av databas för samlingsplats och sökningsmetod 

Trafikverket har ingen extern databas där styrande dokumenten förvaltas utan förvaltningen 

sker i dokumentcenter som är en del av Trafikverkets intranät. Dokumentcenter finns även 

tillgänglig på Trafikverket.se, dock finns inte alla styrande dokument med där (Strand, 2018) 

I systemet finns Word-filer och där det är tydliggjort kring vem som äger vilka dokument samt 

hur länge ett dokument gäller. (Arbman, 2018) Enligt Blom påminner systemet den ansvarige 

av dokumentet när giltighetsperioden håller på att gå ut. Där kan den ansvarige bestämma om 

det dokumentet behöver uppdateras eller enbart förlängas ytterligare 3, 6 eller 12 månader. 

Det är även tydligt vem som är granskare och vem som är fastställare. Personen som fastställer 

kommer ut på dokumentet med datum och version. (Arbman, 2018) Enligt Blom (2018) har 

databasen EDIT en väldig bra versionshantering.  

Skanska använder deras intranät som databas där organisationens styrande dokument finns 

tillgängligt att få ta del av. (Nyberg, 2018) 

Scania har digitaliserad databas och där finns interna databaser för anställda som jobbar på 

Scania. Det finns även databaser för att leverantörer som ska komma åt en del styrande 

dokument och dessa kallas för externa standarder. I databasen finns även bra samband mellan 

äldre och nyare versioner av styrande dokumenten som enkelt går att söka fram. (Dahlberg, 

2018) 

4.3.4 Ägandeskapet av olika typer av styrande dokument av viss enhet eller 

avdelning 

I Trafikverket är det avdelningen Underhåll som äger majoriteten av styrande dokumenten. 

Detta för att Underhåll har ansvaret över forskning och utveckling inom Trafikverket. (Strand, 

2018) 

I en bra organisationsstruktur ligger ägandeskapet i den avdelning som arbetar mest utifrån 

dokumenten. Ett exempel är i organisationen Trafikförvaltning som är en del av SLL där 

investeringsavdelningen frivilligt uppmanar byte av ägandeskapet av it relaterade styrande 

dokument till it utvecklingens avdelning. (Blom, 2018)  
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I Skanska är det ledningen som äger de flesta styrande dokumenten. Men det finns även 

styrande dokument som ägs av olika avdelningar inom organisationen. Dessa dokument är 

oftast de mer detaljerade styrande dokumenten som behandlar ett specifikt område. (Nyberg, 

2018) 

I Scania är det forskning och utveckling som äger de flesta dokumenten. Det är även forskning 

och utveckling som har hand om investeringen i varje projekt. De styrande dokumenten ägs av 

den avdelningen som utvecklar komponenten och produkten. Till exempel om det handlar om 

el-arkitektur i fordonet då måste ägandeskapet vara hos forskning- och 

utvecklingsavdelningen som hanterar elektronik. Forskning och utvecklingsavdelningen 

hanterar även hur elektroniken samverkar med de olika enheterna i fordonen och produkten. 

(Dahlberg, 2018) 

4.3.5 Krav på omfattning och lättläslighet  

Det finns inget krav på längden eller lättläsligheten av dokumenten i Trafikverkets styrande 

dokument. Styrande dokumenten ska skrivas enligt mallar som finns men utsträckningen eller 

mängden information är helt upp till den som skriver respektive styrande dokument. Detta 

kan leda till att dokumenten blir svårlästa. I många fall kan det resultera i många dokument 

som även är väldigt långa och samtidigt svåra att förstå. (Eriksson, 2018) 

SLL har krav på både storlek och innehåll av de styrande dokumenten. Organisationen har en 

mall för hur styrande dokument ska utformas som innehåller arbetsrutiner, krav och råd ska 

se ut. Det ska tydligt framgå vilka krav som ska finnas med i styrande dokumenten. Det finns 

krav på både innehåll och storlek av de styrande dokumenten. Det finns en mall för hur 

styrande dokument som innehåller krav och råd ska se ut. (Arbman, 2018) 

På Skanska finns krav på både storlek och innehåll av de styrande dokumenten. Skanska har 

en mall för hur styrande dokument som innehåller arbetsrutiner och liknande sakområden ska 

se ut. Det finns även generella instruktioner om att det inte bör finnas för långa dokument då 

det blir enkelt att medarbetarna på Skanska riskerar att missa viktig information.  Som slutsats 

kan det sägas att det finns ett antal instruktioner för hur styrande dokument ska struktureras. 

Efter att dessa instruktioner har uppföljts och ett styrande dokument har skapats så ska det 

skickas till en viss person för godkännande. Medarbetarna på Skanska får gå på en kort 

utbildning och introduktion som handlar om hur ledningssystemet funkar samt att det finns 

en in Learning-system för de som vill fördjupa sig i ledningssystemet mer djupgående. 

(Nyberg, 2018) 

När det handlar om dokument som är styrande för produkter då har Scania en väldig stark 

struktur i det hela och det är centrala system som hanterar det. Men om Scania ska skriva till 

exempel ett protokoll för arbetsmiljö-möte eller skriva en rutin för hur tjänsteresa ska bokas 

då är det ett ganska förenklat system som Scania använder sig av. (Dahlberg, 2018) 
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4.4 Sammanfattning 

I det empiriska datainsamlingsramverket har fakta samlats in baserade på intervjuer från 

externa organisationer och flera medarbetare inom Trafikverket och inhämtad fakta från 

Trafikverkets intranät. Detta i syfte att använda som grund för att analysera och jämföra dessa 

organisationer och Trafikverkets hantering av regelverk. Aspekterna som undersökts är 

struktur och modell av styrande dokument, krav på uppdatering inom viss tidsram, 

användning av databas för samlingsplats och sökningsmetod, ägandeskapet av olika typer av 

styrande dokument av viss enhet eller avdelning och krav på omfattning och lättläslighet. 

Beskrivningen av jämförelsen ger en bakgrund till hur externa verksamheter hanterar styrande 

dokument i jämförelse med Trafikverket och för att sedan påpeka hur Trafikverket bör hantera 

dess regelverk.  
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5 EMPIRISKA FALLSTUDIER 

I detta kapitel beskrivs tre fallstudier som består av olika aktuella projekt. Den första 

fallstudien redogör projektet Getingmidjan förberedande arbeten – hinderfrihetspunkt. Den 

andra fallstudien utgör projektet Mötesspåret i Brattheden – Spårspärr vid uppåt lutad 

backe. Den tredje och sista fallstudien beskriver projektet Getingmidjan förberedande 

arbeten - spårspärr vid uppåt lutad backe. Aktuella projekten från Trafikverket har 

analyserats i syfte att erhålla konkreta bevis på situationer där Trafikverkets styrande 

dokument brister och påverkar projekten negativt via extra kostnader och förseningar. Det 

första projektet som analyserades var ”Getingmidjan”. Samt beskrivs problemen i en 

översiktlig form i syfte att inte gå in för djupt på tekniska specifikationer. Dessa fallstudier 

kommer att analyseras i kapitel 6 ”Analys” där teorin kommer att ställas emot empiriska 

fallstudier genom en jämförelsemetod.  

 

 

5.1 Fallstudie 1 - Getingmidjan förberedande arbeten - 

hinderfrihetspunkt  

Getingmidjan som är ett av landets mest komplexa infrastrukturprojekt byggdes år 1871 och 

är hela två kilometer lång järnväg genom Stockholm. Under den tiden färdades ungefär tio tåg 

per dygn mellan Stockholm Central och Stockholm södra men idag trafikeras samma sträcka 

av ungefär 200 tåg per dygn. Banan består av två spår som går genom Riddarholmens tunnel 

vidare över två broar över Norrström och Söderström och sedan under Södermalmstunneln.  

Det är viktigt att Getingmidjan fungerar korrekt då minsta störning i det så kallade 

Getingmidjan påverkar hela landets tågtrafik.  

 

Figur 11 "Getingmidjan" Sammanbindningsbana genom Stockholm. (Källa: Trafikverket, 2018h) 

Enligt Kent Sahlman som är senior projektledare på Trafikverket har Getingmidjan nått sin 

tekniska livslängd, dessutom slits den hårt utav den ständiga och stora tågtrafiken. Stora delar 

av anläggningen är från 1950-talet och därmed är i behov av renovation. Efter renoveringen 

kommer järnvägsanläggningen att hålla i ca 60 år och de nya broarna i ca 120 år. (Trafikverket, 

2018h)  
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Figur 12 schematisk spårplan över godsbangården södraänden i Älvsjö (Källa: Projektledare Nilsson, 

2018) 

I detta projekt har fokus legat på ett växelbyte i ett av delprojekten i projektet Getingmidjan 

som kallas för ”Getingmidjan – Projekt Förberedande arbeten”. Begreppet 

hinderfrihetspunkten förklaras i syfte att ge en bättre förståelse för vad problemet är. Detta är 

en sträcka där tillräckligt med avstånd uppnås efter en växel i syfte att fordon ska kunna stanna 

från närliggande spår med ett säkert spåravstånd. Vid alla nybyggnationer och 

ombyggnationer ska hinderfrihetsgränser beräknas enligt styrande dokument TDOK 

2014:0555. Växel 474 som är en del av godsbanan i Älvsjö är markerad i figuren 12 med en röd 

cirkel och har tidigare varit ihop byggd med växel 468. Som det kan observeras i figuren 12 har 

växel 474 flyttats fram då medarbetarna insåg under produktionsfasen att det var omöjligt att 

lägga in en ny isolerskarv som är en elektriskt isolerad rälsskarv till växel 468. (Nilsson, 2018) 

Från och med påskhelgen 2018 uppgraderades Älvsjö godsbana med signalsystem som har lett 

till ändringar i trafikeringsformen. Uppgraderingen ledde till en skiftande från manuell växling 

till signalerad växling. Godsbanan samtliga spår ändrades per definition från sidospår till 

huvudspår genom ändringen av trafikeringsformen. Detta innebär att hinderfrihetspunktens 

krav övergår från 3.9 meter till 4.1 meter enligt styrande dokument TDOK 2014:0555. På Älvsjö 

godsbana där växel 474 befinner sig kör tågen med 30 kilometer per timme (km/h) och det är 

en betydlig skillnad från stambanans huvudspår där tågen kör i ca 120 km/h.  

Godsbanan har varit i bruk sedan år 1960-talet där 3.9 meter för hinderfrihetspunkten har 

alltid varit kravet. Det som är viktigt att påpeka är att med omvandlingen från manuell växling 

till signalerad växling sker inte andra tekniska förändringar på banan. Projektet är en 

reinvestering och det finns alltså inte förändringar i hastighet eller struktur på banan och 

därför borde hinderfrihetspunktens krav kvarstå som 3.9 meter och inte förändras till 4.1 

meter enbart på grund av tillägg av signalsystem. (Viklund, 2018)  

Enligt Viklund (2018) har projektet sökt dispens från detta krav men har fått avslag. 

Konsekvenser från avslaget blir förseningar och följande extrakostnader:  
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 300 000 SEK för projekteringskostnad 

 500 000 – 750 000 SEK för entreprenadkostnad  

 

 

5.2 Fallstudie 2 - Mötesspåret i Brattheden – Spårspärr vid uppåt 

lutad backe 

Detta projekt omfattar en förlängning av mötesspåret i Brattheden söderut med ca 1.9 km. 

Projektet har i syfte att effektivisera trafikering på Bergslagsbanan som är beläget mellan 

Fagersta och Västerås.  

 

Figur 13 Den berörda sträckan där ombyggnationer sker (Källa: Jangenstål, 2018) 

Den nya sträckan blir totalt cirka 3.1 km. Denna ombyggnation kommer leda till att hastigheten 

på mötesspåret ökas från 80 km/h till 130-140 km/h. Enligt styrande dokumentet ”Signal 

principer sidoskydd” TDOK 2013:0623 ska spår med högre hastighet än 80 km/h utrustas 

med skyddsväxel istället för spårspärr. (Jangenstål, 2018)  

Både spårspärr och växelskydd är sidoskydd som har syftet att förhindra parkerade tåg utan 

passagerare på sidospår att hamna i rullning och rulla in på anslutande huvudspår, det vill säga 

spår som ska skyddas. Det finns flertal faktorer bakom varför ett parkerat spårfordon kan 

hamna i rullning och ett exempel på detta är kraftig vind.  

Spårspärrar består av kontroll- och låsanordning, klotsar och omläggningsanordning. 

(Trafikverket, 2013) När ett tåg kör in i spårspärren kastas tåget omkull och ut från spåren. 

Det innebär att tåget som kastas omkull hamnar utanför banan och spåren helt. Syftet är att 

det parkerade tåget inte ska komma in på närliggandespåret där tåg som är i trafik kan åka 

förbi. (Jangenstål, 2018)  
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Figur 14 Spårspärr (Källa: Trafikverket, 2018)  

Skyddsväxelns funktion är att växla ett spårfordon bort från ett visst spår i ett skyddande syfte. 

(Trafikverket, 2015c)  

  

 

Figur 15 Skyddsväxel (Källa: Trafikverket, 2018)  

Då hastigheten på banan ökar från 80 km/h till 130-140 km/h måste spårspärren bytas ut mot 

skyddsväxel. Men projektet har sökt dispens från detta medarbetarna i projektet anser att 

lossningsspåren, som är ett sidospår har motlut hela vägen till spårspärren. Med detta menas 

att det är omöjligt för ett spårfordon att hamna i rullning på grund till exempel kraftig vind. 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCgt6mxr7aAhXMCiwKHUZ6DSYQjRx6BAgAEAU&url=http://www.tydal.nu/postvagnen/627849.htm&psig=AOvVaw199U_T0vhQt_gVILjp3Ux4&ust=1523959659311890
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Mätningar över sidospåret och dess lutning har genomförts och presenteras i figuren nedan. 

 

Figur 16 Mättningar av sidospåret (Källa: Jangenstål, 2018) 

 

 

 Figur 17 Sidospåret, avståndet 
mellan varje siffra motsvarar 100 
meter av inmätningen (Källa: 
Jangenstål, 2018) 
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Problemet ligger i detta fall i att styrande dokumenten TDOK 2013:0623 saknar beskrivning 

och vägledning av ett specifikt fall. I det dokumentet finns vägledning och krav på två fall och 

dessa är raka spår och nedåt lutande spår. Det saknas alltså beskrivning av fall med uppåt 

lutande spår. (Mihalakis, 2018) Motivet bakom dispensansökningen var att på grund av att 

med denna motlutning finns det ingen risk för spårfordon som är i rullning att nå hela vägen 

upp till spårspärren. Vidare står det i dispensansökan att om det på något sätt mot förmodan 

skulle ske att ett spårfordon hamnar i rullning och når spårspärren skulle det med rimligt tvivel 

hamna under 15 km/h. Detta är något som kravställs om spår ska skyddas med spårspärr enligt 

Trafikverkets styrande dokument. Därför anser Jangenstål att det inte är ekonomiskt 

försvarbart att pengar ska slösas på en anläggningskonstruktion som redan är säker via 

motlutning mot spårspärren. (Jangenstål, 2018) 

 

5.3 Fallstudie 3 - Getingmidjan förberedande arbeten - spårspärr 

vid uppåt lutad backe 

Detta är ytterligare ett exempel på situationer som uppstår i de fallen där Trafikverkets 

kravspecifikationer i form av styrande dokumenten saknar beskrivning och vägledning för ett 

specifikt fall. Precis som i projektet ”Mötesspåret i Brattheden” har projektet ”Getingmidjan 

förberedande arbeten” stött på problem med spårspärr vid uppåt lutad backe där projektet 

bland annat kravsälls utifrån TDOK 2013:0633. Detta exempel handlar om en reinvestering av 

Getingmidjan och platsen är godsbangårdaren i Älvsjö som har delvist varit en signalerad 

bangård sedan 1970-talet. I projektet ingår signalreglering i betydligt större spårområde på 

bangården. (Viklund, 2018)  

En del av detta projekt är byggnationen av ett nytt signalställverk som ska placeras vid 

godsbangården. Samtliga rörelsevägar på godsbangården ska regleras av det nya 

signalställverket med huvudnummer 2919. Samtliga utformningar av den nya 

signalanläggningen 2919 kommer att vara i överenstämmelse med de aktuella kraven i dagens 

regelverk utom en punkt på bangården.  Avvikelsen gäller en krav beskrivning som finns i 

TDOK 2013:0633 i avsnitt 6.1 gällande utrullningsskydd av fordon. Det handlar om en fysisk 

avgränsning som finns mellan ett permanent lokalfrigivningsområde och en växlingsväg. 

(Viklund, 2018) Enligt Viklund (2018) kommer givetvis och helt i överensstämmelse med 

kravet även denna punkt ha ett utrullningsskydd av fordon från det permanenta 

lokalfrigivningsområdet, men skyddet kommer i detta fall att bestå av ett rejält motlut på 

spåret från lokafrigivningsområdet. Detta på grund av att styrande dokumentet TDOK 

2013:0633 saknar stöd för motlut på spår i förteckningen av giltiga utrullningsskydd. 



44 

 

Figur 18 På bilden syns hur Nybodaspåret efter växel börjar luta ner mot spårporten. (Källa: Viklund, 

2018) 
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Figur 19 Skydd i form av ett kraftigt motlut. (Källa: Viklund, 2018) 

Bilden visar nedförs löpan mot spårporten som ligger bakom kurvan. Fotografen befinner sig 

cirka 80 meter nedför backen. Bilden visar ett tydligt skydd i form av ett kraftigt motlut från 

det ”permanenta lokalfrigivningsområdet” 

Detta har lett till att en dispens har ansökts i syfte att få åberopa ett sådant förhållande som 

skyddsanordning, det vill säga att motlutet ner mot området Nyboda ska godkännas som 

utrullningsskydd. Dispensansökning genomgick en omprövning då i första hand den nekades 



46 

men med lite svett och möda lyckades projektet få dispensansökningen beviljat. (Viklund, 

2018) 

Enligt Viklund (2018) borde motlut i form av en uppåt lutad backe finnas med i förteckningen 

över giltigt utrullningsskydd, eftersom en sådan anordning borde vara det mest effektiva 

utrullningsskyddet av dem alla. Syftet bakom anordning av skyddsväxel och spårspärr är att 

stoppa fordon som har kommit in i rullning på grund av till exempel kraftiga vindar från att 

komma in på ett visst område. Till skillnad från skyddsväxel som styr undan ett oönskat 

rullande spårfordon till ett skyddsspår och spårspärr som lyfter ur ett rullande spårfordon av 

spåret kan en uppåt lutad backe hindra fordon för att överhuvudtaget komma i rullning mot 

ett signalreglerat område. På grund av denna faktor måste motlut betraktas som det mest 

attraktiva och effektiva utrullningsskydd. (Viklund, 2018) 
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6 ANALYS  

I detta kapitel analyseras den information som är insamlad från teori och empiri. 

Grundtanken bakom analysen består av att ställa den insamlade informationen från 

studierna mot den insamlade teorin.  Teorin som samlats in är från tidigare forskningar som 

beskriver hur ett idealt och komplett regelverk bör struktureras och hanteras. Det är lämplig 

för Trafikverket att arbeta utifrån de presenterade nyckelfaktorerna för att uppnå ett 

effektivt resultat av hantering av styrande dokument. Termer så som nödvändighet, 

korrekthet, tydlighet, modifierbarhet och med mera har varit nyckelfaktorer i analysering 

av respektive organisations kravhanteringsprocess. Analyskapitlet är uppdelat i tre delar. 

Delkapitel ett analyserar jämförelsen mellan externa aktörer och Trafikverket. Delkapitlet 

omfattar även i vilken utsträckning Trafikverket följer det teoretiska och ideella ramverket 

för ett regelverks strukturering och hantering som har hämtats från tidigare 

forskningsstudier.  Delkapitel två är analys av de tre fallstudierna som har undersökts i detta 

examensarbete.  

 

    

6.1 Analys av jämförelse mellan externa aktörer och Trafikverket 

Följande delkapitel innefattar analys av informationen som har samlats in från Trafikverket 

och de tre externa aktörerna som är SLL, Skanska och Scania. Vidare innefattar detta delkapitel 

analys av Trafikverkets strukturering av kravdokumentationer. Syftet med analysen är att 

jämföra och hitta samband mellan Trafikverket och dessa externa aktörers strukturering och 

hantering av kravspecifikationer som finns i form av styrande dokument. Avslutningsvis sker 

en analysjämförelse mellan Trafikverkets kravhanteringsprocess med den insamlade teorin 

som har hämtats från tidigare forskningar kring kravhanteringsprocessen. 

 

Jämförelserna mellan Trafikverket och de externa aktörerna som har undersökts sker genom 

jämförelsemetoden som är en metod där resultaten jämförs sinsemellan. Där är 

utgångspunkterna baserade på följande faktorer:   

 Krav på struktur, storlek och lättläslighet  

 Krav på uppdatering inom viss tidsram  

 Användning av databas för samlingsplats och sökningsmetod  

 Ägandeskapet av olika typer av styrande dokument av viss avdelning  

 

Tabellen nedan illustrerar resultatet av jämförelsen mellan organisationerna. 
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Tabell 1 Jämförelse mellan organisationer (Egen tabell) 

Jämförelse mellan Trafikverket,  Scania, Skanska och Stockholms Län Landsting. 

Skanska Trafikverket SLL ScaniaJämförelsefaktorer

Struktur och 
tydlighet

Uppdatering

Ägandeskap

Databas

Vid behov 3, 6, 12 mån Vart 5:e år12 mån

Dokument C EDIT Intranätet Intern databas

Underhåll Varierande Ledningen
Forskning och 

utveckling

Inget krav på storlek 
och innehåll

Krav på storlek 
och innehåll

Krav på storlek 
och innehåll

Krav på storlek 
och innehåll

 

Struktur: Strukturen i ett regelverk omfattar flera nyckelfaktorer som består av bland annat 

tydlighet, prioriterbarhet, nödvändighet och spårbarhet. Nyckelfaktorer är viktiga för 

skapandet av kravspecifikation i bästa mån. Därför är det viktigt att ta hänsyn till dessa vid 

utveckling och utvärdering av kravspecifikation. (David, 1993; Wiegers och Beatty, 2013) 

Trafikverket har inget krav på innehåll, längden eller lättläsligheten utan det är helt upp till 

den författaren av kravet att bestämma i vilket uträckning eller hur stor mängd av information 

som kravspecifikationen ska innehålla. Enligt Wiegers och Beatty (2013)  är krav tydligt när 

det skrivs konstitutiv, enkelt, kortfattat samt med rättframt språk. Studiens undersökning 

visar att resterande organisationer som är med i detta forskningsarbete har krav på längd, 

innehåll och storlek.  

Uppdatering: Ett förvånandesfullt resultat som har erhållits i denna studie är att 

Trafikverket inte har krav på uppdateringar inom en viss tidsram av dess styrande dokument. 

Dessa dokument som innehåller kraven uppdateras endast vid behov.  Enligt Wiegers och 

Beatty (2013)  är det nödvändigt att kravspecifikationen uppdateras och endast då är 

kravspecifikationen modifierbart, vilket är en av de nyckelfaktorerna för en välfungerande 

kravspecifikation. Samtliga externa organisationer som är med i denna undersökning har krav 

på uppdatering inom en viss tidsram. I SLL uppdateras varje styrande dokument som 

innehåller kravspecifikationerna vart 3, 6 eller 12 månad. (Arbman och Blom, 2018) I Skanska 

finns det krav på uppdatering av deras styrande dokument (VSAA) en gång per år. (Nyberg, 

2018) I Scania uppdateras dess styrande dokument vid behov, om behovet inte finns då har 

Scania som krav att minst var femte år granska dokumenten i periodisk översyn. Om 

dokumenten inte uppdateras under denna tid faller de ut och är inte längre giltiga. (Dahlberg, 

2018)  
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Databas: Trafikverket förvaltar sina styrande dokument (TDOK) i det så kallade 

dokumentcentret som är en databas för hantering och sökning av samtliga styrande dokument 

inom Trafikverket.(Eriksson och Strand, 2018) Enligt flera respondenter är det svårt att söka i 

Trafikverkets dokumentcenter och det krävs erfarenhet för en god hantering av programmet. 

Det är även så att när ett styrande dokument uppdateras är det svårt att hitta det gamla 

styrande dokumentet då det inte finns en koppling mellan den nya och den äldre versionen. 

För vissa projekt är det viktigt att komma åt den gamla versionen då de är juridiskt bundna till 

den äldre versionen. De är bundna på grund av att projektet startade vid en tidpunkt då den 

äldre versionen var aktuell och giltig. (Fogelgren, 2018) Då är det viktigt att enkelt kunna spåra 

äldre versioner för att undvika missförstånd som leder till förseningar och onödiga kostnader. 

(Blom, 2018) Enligt Wiegers och Beatty (2013)  ska krav vara spårbara eftersom det är viktigt 

att hitta respektive kravs ursprung, där ska samtliga versioner och vem som granskat finnas 

med. Det är viktigt att kraven ska vara spårbara i det fallet då det uppstår missförstånd och det 

behövs att spåra kravet till det ursprung för att reda ut missförståndet. 

SLL har efter den stora omorganiseringen av deras regelverk börjat använda ett program som 

heter EDIT som även har en databas som används för samling av styrande dokumenten. 

Programmet bland annat skickar en påminnelse till den ansvarige av dokumentet när 

giltighetsperioden håller på att gå ut. Syftet med denna påminnelse är att antingen uppdatera 

eller förlänga enligt den aktuella uppdaterings tidsram. I det programmet visas fastsällaren 

och granskaren av respektive styrande dokument. Den har även en väldigt bra version 

hantering som samlar alla versioner av samma dokument på en och samma plats. (Blom, 2018) 

Skanska har en databas som samlingsplats för deras styrande dokument (VSAA) och den är 

integrerad i deras intranät. Där finns de styrande dokument som är aktuella för Skanskas 

verksamhetsstyrning. (Nyberg, 2018) 

Scania har digitaliserade databaser som är uppdelade i interna och externa databaser. Den 

interna databasen är tillgänglig för medarbetarna på Scania och den externa är tillgänglig för 

både medarbetare inom Scania och externa konsulter som arbetar med Scania. Det finns ett 

bra samband mellan de nya och de gamla versionerna i syfte att enkelt komma åt samtliga 

styrande dokument. (Dahlberg, 2018) Precis som SLL:s program EDIT är det enkelt att komma 

åt gamla versioner i databasen. Detta påpekar att nyckelfaktorn spårbarhet är väl applicerat i 

deras regelverk då enligt Wiegers och Beatty (2013)  är det viktigt att hitta respektive kravs 

ursprung. Detta underlättar för projektets process om otydligheter dyker upp, då kan 

utvecklaren gå tillbaka till den äldre versionen av kravet för att undersöka vilka faktorer som 

ligger till grund av otydligheten. (Davis, 1993)  

Ägandeskap: Enligt Blom (2018) är det viktigt att ägandeskapet ligger i den avdelning som 

arbetar mest med och utifrån respektive styrande dokument.  

I Trafikverket ägs de flesta styrande dokumenten av avdelningen Underhåll. Detta på grund av 

att Underhåll har ansvaret över forskning och utveckling i Trafikverket. (Strand, 2018) Detta 

är ett stort problem för Trafikverket då samtliga avdelningar arbetar utifrån de krav som finns 

i Trafikverkets styrande dokument. (Lindberg, 2018) Enligt flera respondenter uttrycks 

misstyckande åsikter kring hanteringen och innehållet av Trafikverkets styrande dokument 

och dessa respondenter anser att det kan bero på ägandeskapet av styrande dokumenten har 

hamnat i fel avdelning. I organisationen Trafikförvaltningen som är en del av SLL ligger 
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ägandeskapet av deras styrande dokument hos de avdelningar som arbetar mest utifrån 

respektive dokument. (Blom, 2018)  

Som det nämns i empiriska datainsamlingen kring ägandeskap av styrandedokument hos 

respektive organisationen, visar det sig att ägandeskapet ser olika ut beroende på organisation. 

I Skanska ägs de flesta styrande dokumenten av ledningen men det finns även en del styrande 

dokument som ägs av olika avdelningar. I Scania ägs de flesta styrande dokumenten av 

avdelningen för forskning och utveckling. Enligt Dahlberg (2018) ska ägandeskapet ligga hos 

forskning och utveckling då det är deras uppgift att uppdatera styrande dokumenten jämt med 

teknikens utveckling. Det är med samma logik ägandeskapet i Trafikverket ligger hos 

Underhåll då de har ansvaret över forskning och utveckling.  

 

6.2 Analys av fallstudier 

Följande delkapitel innefattar analys av de tre fallstudierna som har genomförts i detta 

forskningsarbete. Fallstudierna har analyserats utifrån teorier som sammanställts. Utifrån 

denna analys har brister i Trafikverkets regelverk kring vissa nyckelfaktorer identifierats. 

Kravspecifikationens nyckelfaktorer som har identifierats är prioriterbarhet, nödvändighet, 

tydlighet, korrekthet, spårbarhet och modifierbarhet.  

6.2.1 Analys av fallstudie 1 

 

Prioriterbarhet: Enligt Davis (1993) är det viktigt att ha prioriteringar i kravspecifikationen, 

där utvecklaren kan skapa en implementeringsprioritering av respektive krav i syfte att 

framföra vikten av varje krav för processen. Detta fungerar som hjälpmedel för projektledaren 

vid till exempel förlust av personal och åtgärdande av tidsöverskridelse.  (Wiegers och Beatty, 

2013) I detta fall bör prioriteringen baseras på hastigheten på bangården och inte på 

signaleringen som i sig har ingen påverkan tekniskt. Därför anser Viklund (2018) att en 

omprioritering bör ske i kravspecifikationen i styrande dokumenten.  

 

Nödvändighet: Det är viktigt att varje krav som tas fram ska vara användbar för både 

utvecklaren och konsumenten. Varje krav ska kunna spåras vid inspektion till ursprunget av 

kravet. (Wiegers och Beatty, 2013) Varför finns kravet och vilket syfte uppfyller den är frågor 

som måste besvaras. Enligt Viklund (2018) är det inte nödvändigt att på bangården i Älvsjö 

har hinderfrihetsmått som är anpassad för höghastighetsbanor. Detta är ett onödigt krav som 

ställs på bangården i Älvsjö där hastigheten är maximalt 30 km/h och det försvårar projektet 

tidsmässigt och kravet leder även till onödiga kostnader. (Viklund, 2018) 

 

Tydlighet: Då krav skrivs konstitutivt samt med rättframt språk, det vill säga kortfattat, 

enkelt och det ska ge en och samma uppfattning kan det anses som tydligt. (Wiegers och 

Beatty, 1993) 

Enligt Wiegers och Beatty (2013)  bör individer med passande kompetens gå igenom kraven i 

syfte att undvika otydligheter. Staffan Viklund är en teknikspecialist på Trafikverket och jobbar 

med teknikstöd till projekten och har jobbat med järnvägsarbeten för Trafikverket och gamla 

Banverket i 52 år. Detta gör honom till en individ med passande kompetens för att gå igenom 

kraven i syfte att undvika otydligheter. Enligt Viklund (2018) ligger problemet i grund och 



51 

botten i detta fall att TDOK 2014:0 555 saknar stöd för att få behålla de gamla 

hinderfrihetsmåtten vid särskilda situationer. Detta leder till att onödiga förseningar och 

extrakostnader i flera av Trafikverkets projekt.  

 

Korrekthet: I formuleringen av kravspecifikationen är det viktigt att ha korrekthet som är en 

egenskap som omfattar funktionaliteten. Korrekthet ska levereras tydligt och noggrant enligt 

Wiegers och Beatty (2013) . Enligt Davis (1993) kommer referensen till korrektheten från 

källan till kraven, som kan vara till exempel en systemspecifikation av högre klass eller en 

slutanvändare av kraven.  

Det är viktigt att poängtera att enligt Davis (1993) är det enbart användarrepresentanterna 

som kan bedöma om användarkraven är korrekta och därför är det ytterst viktigt att få med 

dessa representanter vid kravinspektioner. I ett fall detta kan man säga att Staffan Viklund kan 

anses vara en mycket kapabel och kompetent användarrepresentant som kan bedöma om 

användarkraven är korrekta. (Davis, 1993) Enligt Viklund (2018) är projektet en reinvestering 

och det finns alltså inte förändringar i hastighet eller struktur på banan och därför borde 

hinderfrihetspunktens krav kvarstå. 

 

 

6.2.2 Analys av fallstudie 2 

Nödvändighet: Enligt Wiegers och Beatty (2013)  ska varje krav som framtas vara 

nödvändigt och användbart för utvecklaren eller för projektet. För att säkerställa att kravet är 

nödvändigt kan det inspekteras genom spårning till ursprunget av kravet, vilket i detta fall har 

gjorts och saknar stöd för nödvändighet. Spårningen har skett av flera medarbetare och 

konsulter som arbetar med detta projekt. (Jangenstål, 2018) 

Prioriterbarhet: Enligt Davis (1993) är det viktigt att ha prioriteringar i 

kravspecifikationen, detta för att underlätta processen för utvecklaren. Vidare ska utvecklaren 

ha möjlighet till att fastställa en implementeringsprioritering av varje krav i 

kravspecifikationen. Detta i avsikt att kunna visa hur viktigt ett visst krav är för processen. På 

så sätt kan projektledaren använda detta som hjälpmedel vid exempelvis nedskärning av 

budget. (Wiegers och Beatty, 2013) Då kraven i det relevanta styrande dokumentet TDOK 

2013:0623 saknar beskrivning och vägledning för detta fall, där uppåt lutad backe ger banan 

tillräckligt med skydd är det inte möjligt att prioritera rätt krav som ska implementeras. 

Alternativt måste projektet använda sig av krav som inte är nödvändigt och inte passande för 

detta fall.  

Korrekthet: Som nämnt ovan går det inte i detta fall att prioritera rätt krav för 

implementering. Detta på grund av att styrande dokumenten saknar stöd för ett specifikt fall 

som denna och därmed misslyckas TDOK 2013:0623 med korrekthet. Enligt Davis är det 

enbart användarrepresentanterna som kan bedöma om användarkraven är korrekta. Det är 

därför mycket viktigt att inblanda dessa representanter vid kravinspektion. (Davis, 1993) 
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6.2.3 Analys av fallstudie 3 

Nödvändighet: Precis som i förra exemplet handlar detta exempel om giltig 

utrullningsskydd i form av motlut av en uppåt lutad backe. Det är ett stort fel i detta fall att den 

bästa typen av utrullningsskydd i dessa två specifika fall som är motlut i form av en uppåt lutad 

backe inte finns med i Trafikverkets styrande dokument som giltig utrullningsskydd (Viklund, 

2018). Enligt Wiegers och Beatty (2013)  måste varje krav som tas fram stå för något och vara 

användbar för utvecklaren och konsumenten. Idag finns inte ett användbart krav på 

utrullningsskydd som är passande för dessa specifika fall, istället finns kostsamma och onödiga 

krav såsom skyddsväxel och spårspärr. Enligt Viklund (2018) är motlut i form av en uppåt 

lutad backe det mest attraktiva och effektiva utrullningsskydd då denna typ av skydd 

förhindrar spårfordon att överhuvudtaget komma in i rullning mot signalerat område. Det är 

även den billigaste typen av utrullningsskydd.  

Prioriterbarhet: Som nämnt i samtliga exempel i detta kapitel är det viktigt med 

prioriterbarhet. Det är viktigt att ha implementeringsprioriteringar i kravspecifikationen som 

beskriver hur viktigt just det kravet är för processen. (Wiegers och Beatty, 2013)  

Spårbarhet: Det är viktigt att respektive krav ska vara spårbara i syfte at kunna hitta 

respektive kravs ursprung. (Wiegers och Beatty, 2013) Detta underlättar för till exempel 

projektledaren ifall det uppstår otydligheter att kunna gå tillbaka och undersöka vilka faktorer 

som ligger till grund av utförandet av kravet. (Davis, 1993) I detta fall skulle det vara möjligt 

att kunna gå tillbaka till grunden av kraven som finns för skyddsväxel och spårspärrar för att 

se om de är passande för ett spår som redan har motlut i form av uppåt lutad backe. 

(Jangenstål, 2018) 

Modifierbarhet: Enligt Wiegers och Beatty (2013)  är det viktigt att kravspecifikationer ska 

vara reviderbara i syfte att kunna uppdateras. Vid uppdatering är det viktigt att bevara 

historiken på uppdateringar och ändringar som utförs på kraven. Kraven skall även vara tydligt 

refererade. (Wiegers och Beatty, 2013) Även Davis (1993) anser att det är viktigt att 

kravspecifikationer ska vara modifierbara och menar vidare att de är det när kravets struktur 

hänvisar till förändringar av kraven. Det skall utföras på ett konsekvent, enkelt och komplett 

sätt. (Davis, 1993) 
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7 DISKUSSION OCH SLUTSATS 

I detta kapitel diskuteras resultaten av detta examensarbete och därefter dras slutsatser 

utifrån den insamlade teorin, respondenterna samt författarnas egna åsikter. Slutsatserna 

som dras uppkommer efter respektive diskussionsdel. Kapitlet börjar med en kort diskussion 

och slutsats kring KI skandalen. Det har syftet att vara ett exempel på hur det kan gå för en 

stor organisation som brister i både regelverket och kravhanteringsprocessen. Kapitlet 

fortsätter därefter med diskussion och slutsatser kring respektive delmoment som har varit 

i fokus i detta examensarbete. Dessa delmoment är jämförelse mellan Trafikverket och 

externa aktörer och fallstudierna som inkluderar flera olika projekt.  

 

Diskussion kring KI skandalen: Det fanns brister i regler och bestämmelser kring hur 

referenstagning skulle tas hänsyn till och efterföljas. Kanske hade KI undvikit att begå ett 

sådant stort fel som kostade minst tre liv i Sverige om dessa brister inte existerade i KI:s 

regelverk. Redan i början av år 2011 tillfördes sådana bestämmelser i regelverket. Det var dock 

försent för att ha påverkan för detta fall då Macchiarini redan var anställd. De nya 

bestämmelserna i form av krav samlades i en så kallad rekryteringsguide som finns 

elektroniskt på KI:s Intranät. År 2016 reviderades det så kallade rekryteringsguiden och då 

valdes en skarp skärpning i rekryteringsprocessen genom en att referenstagningen blev 

obligatorisk i processen av rekrytering.  

Detta fall bör betraktas som en varning för alla organisationer som har brister i dess regelverk. 

Ett av problemet med KI:s rekrytering av Macchiarini var att rektorn var den som initierade 

rekryteringsprocessen och var även inblandad i den. Dåvarande rektorn träffade Macchiarini 

flera gånger under rekryteringsprocessen på ett sådant sätt som inte var förenligt med de krav 

som existerade. Utöver detta skedde rekryteringen av ett visst antal personer, trots att de fick 

ta del av fler negativa referenser som var oroväckande och enbart en positiv referens valdes att 

rekrytera Macchiarini.  

Slutsats: Enligt oss innebär det att en individ eller några individer som enbart följer sina egna 

omdömen inte är tillräckligt för att fatta beslut. Idag finns det nya krav i KI:s regelverk som 

sätter krav på att vid alla rekryteringar ska referenstagningar ske. Vidare bestäms det i de nya 

kraven att ansvaret hamnar hos rekryteringsutskottet som är ett organ i KI där beslut sker på 

demokratiska grunder genom rösträtt. En viktig faktor med ett komplett regelverk är att den 

ska hänvisa medarbetare inom en organisation till rätt handlingsmetoder och även begränsa 

individer från att dra starka slutsatser och beslut från egna omdömen. På så sätt kan 

organisationer undvika att begå små och stora misstag som påverkar både organisationen och 

samhället.  

Diskussion kring kravhanteringsprocessen: Att få en klar bild av kravprocesser och 

kravspecifikationer i stora organisationer var en utmaning. Efter undersökningar av 

fenomenet genom tidigare studieforskningar kring strukturering och managering av regelverk 

har vi kommit fram till att det finns flertal sätt att skapa och managera ett regelverk. I denna 

studie har fyra jämförelsefrågor lyfts fram och slutsatsen som kan dras är att de har mer 

likheter än skillnader. Undersökningen visar att det finns flertal sätt att skapa och managera 

kravspecifikationer i ett regelverk via effektiva och lönsamma metoder. 
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För att erhålla ett resultat som kan anses vara komplett och pålitligt behövde vi utföra 

undersökningar som besvarar studiens frågeställningar genom flera olika metoder. Om 

liknande svar skulle erhållas kan vi med säkerhet säga att våra slutsatser är korrekta.  

Trafikverket är en ny organisation som bildades år 2010 då bland annat vägverket, banverket 

och rederinämnden slogs ihop till en och samma organisation. Därmed härstammar många av 

dagens aktuella styrande dokument från dessa organisationer som inte längre finns kvar.  

Många av medarbetarna som vi har intervjuat inom Trafikverket anser att stor del av dessa 

krav i de befintliga styrande dokumenten är gamla och hänger inte med teknikens utveckling. 

Exempelvis kan det gå så långt att en produkt som inte finns kvar på marknaden står kvar i 

kravspecifikationer i styrande dokumenten. Detta leder till att i vissa projekt hamnar man i en 

återvändsgränd då produkten inte finns kvar på marknaden och det är inte längre möjligt att 

få tag i. Det går att kan fråga sig om liknande problematiska fall kan uppstå i privata sektorn 

där konkurrenskraften är på hög nivå. Dessa typer av problem bör inte existera i stora 

organisationer då upprätthållandet och hanterandet av produktrelaterade kravspecifikationer 

inte är för komplexa och kräver inte mycket tid.  

Enligt de teoretiska forskningsstudierna som har genomförts anses att enbart 

användarrepresentanter kan bedöma en kravspecifikations korrekthet. Därför anser vi att en 

djupare undersökning av vad medarbetare på Trafikverket tycker om kravspecifikationer i 

styrande dokument kommer att vara av stor betydelse. Medarbetarnas synpunkter och åsikter 

bör tas på allvar och anses som en pålitlig källa för hur väl fungerande Trafikverkets styrande 

dokument är. I denna studie har även versionshantering av styrande dokument studerats då 

det är en viktig del av kravhantering. Modifierbarhet är en nyckelfaktor i 

kravspecifikationshantering. För att uppfylla villkoret för modifierbarhet måste historiken på 

uppdateringar och ändringar på kraven bevaras och tydligt refereras. Då en del äldre projekt 

är bundna till äldre versioner av ett visst styrande dokument tycker vi att det ska vara en 

självklarhet att äldre och nyare versioner av ett och samma dokument ska vara länkade till 

varandra och det ska vara enkelt att hitta. 

Ett annat problem som kom upp vid flera intervjuer med olika respondenter som arbetar inom 

Trafikverket var kommunikation och samarbete. Idag finns diverse kommunikations 

utrustning och möjligheter tillgängliga i digitaliserande apparater som till exempel datorer och 

mobiltelefoner att ta del av. Detta har gjort det lättare att kommunicera och samarbeta nu än 

vad det var förut. Olika organisationer har olika strategier som är grundläggande för hur 

organisationen ska arbeta men det går alltid lära sig av varandras strategier. Enligt oss är 

kommunaktion och samarbete det som ger oss motivation och skapar gemenskap hos 

medarbetare. På så sätt blir vi medvetna och känner empati för varandra, detta är något som 

är viktigt för delaktigheten i samarbetet. 

Slutsats: Slutsatser som kan dras är att majoriteten av medarbetarna tyckte att de aktuella 

styrande dokumenten inte fungerar väl och i vissa fall kan det försvåra olika processer och 

projekt inom Trafikverket. Något som bevisas i fallstudierna som har genomförts.  Vi kan även 

tilläga att kommunikation och samarbete skapar och ombildar egen förståelse. Via bra 

kommunikation och samarbete kan vi bidra med våra kompetenser till varandra och till 

organisationen verksamheter. Trafikverket behöver förbättra kommunikationen mellan 

medarbetarna och avdelningarna.  
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Versionshantering är ett aktuellt problem i Trafikverkets hantering av styrande dokument. 

Precis som SLL och Scanias lagringssystem av styrande dokument som sparar och lagrar äldre 

och nya versioner på en och samma plats, bör Trafikverket också utforma och använda ett 

sådant system. Vidare är det viktigt att respektive styrande dokument ansvarige bör få 

påminnelse och även tvingas till revidering av dessa styrande dokument. Alternativt ska dessa 

styrande dokument inte vara giltiga om inte de revideras eller uppdateras inom en avsatt 

giltighetstid.  

Slutsatsen är att Trafikverket helt enkelt måste investera mer tid på att upprätthålla och 

uppdatera kravspecifikationerna för att på så sätt hänga med i teknikutvecklingens snabba 

steg. 

Struktur: Från jämförelserna mellan organisationerna Trafikverket, SLL, Skanska och Scania 

kom vi fram till att alla utom Trafikverket har krav på storlek och innehåll. Detta kan kopplas 

till nyckelfaktorns tydlighet som är en viktig del av fungerande kravspecifikation. För att en 

kravspecifikation ska uppfylla för tydlighet måste de skrivas konstitutiv med rättframt språk, 

enkelt och kortfattat. Detta bekräftades även av en respondenterna som jobbar på Trafikverket.  

Att det inte finns krav på innehåll och storlek utan det är upp till författaren av styrande 

dokumentet själv att bestämma.  

Slutsats: Genom att observera resultatet kan vi se att tre stora organisationer har krav på 

storlek och innehåll men Trafikverket har inte det. Därmed kan vi dra slutsatsen att 

Trafikverket bör använda liknande metoder som de andra organisationerna använder sig av.  

Uppdatering: I nästa kategori av jämförelserna mellan Trafikverket, SLL, Skanska och 

Scania var bestämd tidsram för uppdatering av självaste kraven i styrande dokumenten. Här 

ser vi samma mönster som innan. SLL, Skanska och Scania har tidsbestämd period för översyn 

och uppdatering av deras styrande dokument medan Trafikverket har valt att uppdatera vid 

behov. Ansvaret som tidigare nämnt i undersökningsfasen i denna studie ligger hos samtliga 

7000 medarbetare inom Trafikverket. Man kan fråga sig om detta är ett fungerande system för 

uppdatering av styrande dokument eller inte men enligt oss och flera respondenter leder detta 

till att medarbetarna inte tänker ta ansvar på en individnivå och tänker istället ”låt någon 

annan göra det”.  

Skanska har exempelvis ett krav på att styrande dokument uppdateras en gång per år. Där 

krävs det att man är i framkant då många upphandlingar till exempel hos Trafikverket hamnar 

hos det företag som kan utföra jobbet med minst budget. Scania däremot är ett 

produktorienterat företag, där man har standardiserat produktionsprocessen och man 

behöver inte uppdatera styrande dokument lika ofta som tjänsteorienterade företag. Därför 

har Scania längre tid på uppdatering som är minst vart femte år.  

Slutsats: Trafikverket behöver tidsreglera genom att sätta krav på uppdateringar och 

revideringar av dess styrande dokument. Ansvaret kan inte ligga hos samtliga 7000 

medarbetare utan det måste finnas en ansvarig som ska se till att styrande dokumenten 

uppdateras och revideras. Detta är mycket viktigt då det leder till att ett välfungerande 

regelverk som gynnar organisationen både kortsiktigt och långsiktigt.  

Databas: Den tredje kategorin i jämförelserna mellan samtliga inblandade organisationer är 

ämnet databas och sökningsmetod. Majoriteten av medarbetarna på Trafikverket som har 

intervjuats har informerat om att det är svårt att utföra sökningar i dokumentcenter och det 

krävs en viss mängd av erfarenhet. Medan när vi tittar på SLL, Skanska och Scania är samtliga 
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intervjupersoner nöjda med respektive organisationssystem för sökningsmetod och databas. 

Då vi inte har någon erfarenhet av användning av andra organisationernas databas och 

sökningsmetod kan vi bara dra slutsatser baserade på intervjupersonernas åsikter och 

erfarenheter.  

Slutsats: Enligt oss är det viktigt att ett program som dokumentcenter ska vara enkelt att 

använda och inte kräva en viss erfarenhet eller utbildning för att hantera. Därför anser vi att 

detta system måste förenklas i det mån där medarbetarna blir nöjda och kan enklare använda 

dokumentcenter.  Alternativt måste Trafikverket byta ut dokumentcenter mot ett nytt system 

som kan underlätta sökningar och hanteringen av styrande dokument som tillexempel EDIT. 

Ägandeskap: Den sista kategorin i jämförelserna mellan organisationerna är ägandeskap av 

styrande dokument. Det ser olika ut beroende på vilken organisation man tittar på. Scania har 

ägandeskapet av styrande dokument i forsknings- och utvecklingsavdelningen. Trafikverket 

har majoriteten av styrande dokument ägs av Underhållsavdelningen. Men det är värt att 

nämna att forskning och utveckling ligger i Trafikverket hos Underhållsavdelning. Trafikverket 

bör se över om forsknings och utvecklingsansvaret bör ligga hos Underhåll eller flyttas till 

Investering såsom SLL. Anledningen till denna rekommendation är helt enkelt att 

investeringsavdelningen har en större budget och portfölj för produkter som håller jämna steg 

med teknikutvecklingen.  

I SLL är ägandet av de styrande dokumenten direkt kopplade till avdelningen som i störst 

utsträckning använder dokumentet. I Skanskas fall ägs majoriteten av de styrande 

dokumenten av ledningen.  

 

Slutsats: Som vi kan se så är det väldigt olika vart ägandeskapet av styrande dokumenten hör 

hemma hos samtliga organisationer. Det verkar som att de undersökta organisationerna har 

olika fungerande metoder för ägandeskapet av deras styrande dokument. För Trafikverket som 

har en metod mer likt Scania där ägandeskapet ligger hos den avdelning som har ansvaret för 

forskning och utveckling bör Trafikverket se över om rätt avdelning har det ansvaret. Detta 

kan Trafikverket ta reda på genom att undersöka hur väl Underhåll arbetar med forskning och 

utveckling.  

 

 

Fallstudie 1: Enligt oss är det viktigt att en kravspecifikation ska uppfylla nyckelfaktorn 

prioriterbarhet i syfte att inte ställa onödiga och kostsamma krav på projekt som Getingmidjan 

– förberedande arbeten. Det är även viktigt att kravspecifikationen som är relevant i detta fall 

ska uppfylla nyckelfaktorn tydlighet. För att tydlighet ska kunna uppfyllas måste en individ 

med passande kompetens gå igenom kraven och säkerställa tydligheten. För oss låter detta 

som en bra bra metod för ackumulerad kunskapsöverföring. Korrekthet är en annan 

nyckelfaktor som inte har implementerats helt korrekt av Trafikverket i detta styrande 

dokument och detta tas upp i detta projekt i form av bevis. Staffan Viklund som har jobbat på 

Trafikverket och gamla banverket i hela 52 år anser att på grund av att inga förändringar finns 

i hastighet eller struktur på banan bör hinderfrihetspunktens krav kvarstå som det alltid har 

varit.  

 

Slutsats: I exemplet ”Getingmidjan – ett förberedande arbete” gällande hinderfrihetsmåtten 

kan vi dra slutsatsen att en omprioritering krävs i kravspecifikationen där bland annat 

nyckelfaktorn proriterbarhet bör vara i fokus. Trafikverket bör även ta hänsyn till Viklunds 

breda erfarenhet och i det minsta utföra en ordentlig undersökning av de fall som Viklund 
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hänvisar till.  Trafikverket bör se över hur dessa scenarier bör hanteras där det uppenbarligen 

inte finns en anledning att ändra hinderfrihetspunktens krav men där gamla kravdokument 

kräver ändringar. 

 

 

Fallstudie 2 och 3: Projekten Mötesspåret i Brattheden och Getingmidjan – ”ett 

förberedande arbete” omfattar samma typexempel. Det handlar om utrullningsskydd där 

dagens styrande dokument enbart tar hänsyn till spår med nedåt lutad backe och raka spår. 

Det som saknas är det tredje fallet som är spår med uppåt lutad backe. Man har lyckats med 

att inte få med den billigaste och säkraste typen av utrullningsskydd i de styrande dokumenten 

vid fall med uppåt lutad backe. Detta är ett starkt exempel som påpekar hur Trafikverket 

påverkas negativt på grund av att kravspecifikationen innehåller gamla utdaterade krav som 

inte matchar verkligheten. I detta fall uppfyller inte kravspecifikation främst nyckelfaktorn 

genomförbarhet där Trafikverket i kravinsamlingsprocessen bör ta hänsyn till om kraven är 

genomförbara och onödigt kostsamma.  

 

Slutsats: Slutsatsen som kan dras här är att Trafikverket inte uppfyller ett flertal av en 

kravspecifikations grundpunkter. Nyckelfaktorer som inte uppfylls och implementeras korrekt 

är genomförbarhet, nödvändighet, prioriterbarhet, tydlighet och korrekthet. Detta resulterar i 

ineffektiva och kostsamma projekt. Vår rekommendation är att Trafikverket investerar i att 

granska dokumenten och revidera dessa så att de i en större utsträckning matchar verkligheten 

och även uppfyller kravspecifikationens grundläggande nyckelfaktorer. 
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Skapande och hantering av ett regelverk inom stora företag och organisationer är en komplex 

och tidskrävande process. Men att ha ett komplett och välfungerande regelverk är en 

avgörande faktor för verksamhetsstyrning inom ett stort företag både när gällande duglighet 

och effektivitet. På grund av att processen för skapande och managering av regelverk är 

komplex och mycket omfattande anser vi att ett bra förslag till fortsatt arbete är att dela in 

området in i mindre sektioner. Dessa sektioner kan vara till exempel ett arbete med fokus på 

produktorienterade eller tjänsteorienterade styrande dokument. Syftet bakom arbetet ska vara 

att identifiera de vanligaste bristerna i respektive styrande dokumentstyper.  

En annan aspekt som behöver tas itu med genom fortsatt arbete är datasamling- och 

sökningsmetoder. I detta arbete drogs slutsatser kring det så kallade dokumentcenter som 

används av Trafikverket för datasamling och sökning av styrande dokument. Dokumentcenter 

har stora brister och är inte lika effektiv som de undersökta externa företagens metoder och 

mjukvaruprogram som till exempel SLL:s EDIT. Därför bör det i framtiden skapas fortsatt 

arbete i detta ämnesområde. Trafikverket bör antingen utöka och komplettera 

dokumentcenter eller hitta ett nytt program som kan vara mer lik EDIT.  

Ett annat förslag som kanske är den viktigaste och mest resultatorienterad är att se över de 

styrande dokument som till exempel (TDOK 2010:180) som innefattar regler kring 

strukturering och managering av Trafikverkets styrande dokument. Där ska aspekter som 

struktur, lättläslighet, omfattning, uppdateringstid, versionshantering och m.m. vara i fokus i 

ett välfungerande och effektiviserande syfte.  
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REKOMMENDATION TILL TRAFIKVERKET 

Detta kapitel består av en analys och presentation av SLL:s omorganisering av dess 

regelverk. Det är en omorganisering som rekommenderas till Trafikverket i ett 

effektiviseringssyfte av Trafikverkets regelverk.    

 

Denna rekommendation syftar till att Trafikverket ska få inspiration till en omstrukturering av 

dess styrande dokument. Samtliga förvaltningar inom SLL samlades i syfte att omstrukturera 

och omorganisera SLL:s regelverk. Detta var enbart möjlig genom ett bra samarbete i form av 

bra kommunikation som leder naturligt till en bra kunskapsöverföring.  

SLL genomförde en omstrukturering av dess regelverk år 2013. SLL insåg regelverket brister 

starkt och behöver omstruktureras från grunden och botten. Målet och grundtanken med 

omstruktureringen av regelverket var att förvaltningarna ska ha en gemensam övergripande 

kravbild för dess styrande dokument i programmet EDIT. (Arbman, 2018) 

 

Figur 1 SLLs mål med omstrukturering av regelverk och användning av programmet EDIT (Källa: 

SLL, 2018) 

Utöver målet och grundtanken som är beskrivit ovan var syftet med omstruktureringen av 

styrande dokument att det ska vara lätt att hitta rätt version där information har bevarats. Det 

ska även ge goda förutsättningar för att styra verksamheten och arbetet ska bli kvalitetssäkrat 

och tidseffektivt. SLL fick inspiration från Gävleborgs funktion gällande styrande dokument 

där alla deltagande förvaltningarna kom överens om omstruktureringen av regelverket. 

Förvaltningarna som var deltagande i denna process var Danderyds sjukhus (DS), Hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen (HSF), Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) och Trafikförvaltningen 

(TF). (Arbman, 2018) 
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Figur 2 Grafisk beskrivning av arbetssätt (Källa: SLL, 2018) 

Bilden ovan visar arbetssättet för att ta fram eller revidera styrande dokument. SLLs 

kravhanteringsprocessen består av sju olika aktiviteter som finns i programmet EDIT.   

Aktiviteterna är: Analysera behov, analysera och planera uppdrag, skapa dokument, granska 

dokument, fastställa dokument, publicera dokument, aktivitet förvalta dokument.  

Där aktiviteterna ett och två är huvudsakligen manuella processer. Aktiviteterna tre-sex 

utnyttjar systemstöd för styrande dokumenten i programmet EDIT, samt att aktivitet sju 

utnyttjar systemstöd i programmet EDIT i en begränsad omfattning. (Arbman, 2018) 

Vad dessa aktiviteter har för uppgifter beskrivs översiktligt nedan.  

 Aktiviteten ”analysera behov” analyserar behovet av ett nytt dokument. Här ska även beslut 

fattas kring hur dokument ska hanteras.  

 Aktiviteten ”analysera och planera uppdrag” analyserar och planerar arbetet med att skapa eller 

reviderar ett styrande dokument. 

 Aktiviteten ”skapa dokument” är det skedet där dokumentkort skapas med information om 

dokumentet. Här skapas även en granskningsbar version av styrande dokumentet. 

 Aktiviteten ”granska dokument” kontrollerar att styrande dokumentet är korrekt formellt och 

faktamässigt. 
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 Aktiviteten ”fastställa dokument” godkänner det styrande dokumentet för användning och 

publicering. 

 Aktiviteten ”publicera dokument” är det skede där styrande dokumentet ska publiceras på 

intranätet.  I denna aktivitet tillgängliggörs styrande dokumentet på bestämd plats för att enkelt 

komma åt från målgruppens sida samt för att få avsedd nytta i organisationen. 

 Aktiviteten ”förvalta dokument” gör att relevansen i det styrande dokumentet bedöms 

fortlöpande utifrån den aktuella verksamheten 

 

Dessa aktiviteter används av SLL för att uppdatera och strukturera dess styrande dokument. 

Målet är bland annat att få en bra användning av de styrande dokumenten och samtidigt hinna 

med teknikens utveckling. (Arbman, 2018) 

En omstrukturering av regelverket kräver en stark kommunikation och samarbete. 

Omstrukturering av regelverket förbättrar och underlättar hanteringen av styrande 

dokumenten men det kräver resurser, tid och forskning. Det är viktigt att alla deltagande 

medarbetare i processen är medvetna om vad respektive måste göra och ha samma insyn i 

processerna som utvecklas (Arbman, 2018). Enlig både Arbman (2018) och Blom (2018) har 

omstruktureringen av styrande dokumenten lett till att frågorna och problemen kring styrande 

dokumenten inte finns kvar. Detta innebär att omstruktureringen av styrande dokumentet har 

skapat fram ett nytt arbetssätt som möjliggör för SLL att hantera dessa styrande dokument på 

bästa sätt.  
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BILAGA 1: INTERVJUFRÅGOR – EXTERNA AKTÖRER 

 Hur ser era styrande dokument ut, vad innehåller de och hur är de uppdelade? 

Exempelvis Trafikverkets styrande dokument är uppdelade i två delområden och dessa är 

Tekniska styrdokument som omfattar krav och råd gällande produkter, tekniska specifikationer 

etc. Sen har vi den andra typen av styrande dokument som kallas för arbetssätt och miljö, där 

framgår exempelvis vilket arbetssätt man ska förhålla sig till och hur man ska arbeta med 

hänsyn till miljön. 

 Hur ser ägandeskapet ut av dessa styrande dokument, d.v.s. vilken avdelning äger respektive 

dokumenttyp?  

 Känner du att era styrande dokument är svårtolkade och ostrukturerade? Exempelvis är de för 

detaljerade? Är det konkretiserat?  

 Hur ofta uppdaterar ni dokumenten? Finns det krav på hur ofta era styrande dokument 

ska uppdateras för att exempelvis hinna med i utvecklingen? 

 Hur mycket arbetar ni via styrande dokument för att utföra ett projekt? Kan det hända att ni 

söker dispens från dessa styrande dokument?  

 Har ni databas där ni kan enkelt hitta styrande dokument som är i intresse för saken i hand? 

 Om ja, vad har ni för databas?  
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