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Sammanfattning 
 
Projektet bestod i att effektivisera kravspecifikationsprocessen på 
Kustbevakningen. Detta gjordes genom att inledningsvis lokalisera flaskhalsar 
med en värdeflödesanalys, vilket visade att största delen av framtagningstiden 
för en kravspecifikation utgjordes av att studera äldre kravspecifikationer och 
överväga vilka delar som var tillämpbara på projektet i fråga. 
 
Där efter med hjälp av litteratur, intervjuer och Lean Production utredes hur 
arbete med kravspecifikationer utförs i andra verksamheter och hur 
kustbevakningens process skulle kunna förbättras. Detta ledde till ett antal 
förslag på förbättringar som senare utvärderades. 
 
Vidare analyserades kravspecifikationer skrivna av flera personer i olika 
verksamheter dels för att utreda om det fanns likheter som kunde användas 
som standardelement och dels vad som skapade ett gott första intryck av 
dokumentet. Det som kunde konstateras var att det fanns ett antal 
standardelement och att en detaljerad innehållsförteckning ledde till ett gott 
första intryck. 
 
Det totala resultat av detta projekt består av en processbeskrivning och förslag 
på arbetssätt som presenteras i formatet A3. Detta är tänkt att fungera som 
styrmedel under utvecklingsprojekt på Kustbevakningen.  
 
 



4 

Abstract 

 
The goal of this project was to make the requirement process at the Swedish 
Coastguard more effective. The first step to achieve this was done by locating 
bottle necks in the process with value stream mapping method. The result of 
this study showed that the biggest restriction in the requirement process was 
while examining older requirement documents to understand what elements 
were suitable for the particular project. 
  
This was followed by a study of literature, interviews and theory of Lean 
Production with the ambition to investigate how the requirement process was 
handled on other companies and how to improve the process on the Swedish 
coast guard. This led to a number of potential enhancements of the process 
which later was evaluated. 
 
Requirements written by different people in different organizations were 
analyzed in order to sort out if there were some similarities’ which could be 
used as standard elements in a future standardization of the process.  
Another part of the study was to investigate what attributes led to a good first 
impression of the document. The conclusion was that there were a number of 
different standard elements and that a detailed table of contents led to a good 
first impression. 
 
The total result of this project consists of a process description and a 
suggestion of a new way of working with the requirement process. This is 
presented on an A3-sheet which should be used as support during the 
development process on the Swedish Coastguard. 
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1 Inledning  

1.1 Problemformulering 

Vid arbete med att för Kustbevakningens räkning iordningställa en 
kravspecifikation för en basplatskomponent avsedd för användning vid 
oljesanering, uppdagades en problematik gällande effektiviteten på 
framtagningsprocessen. En icke systematisk och bristfällig dokumentation 
gjorde processen onödigt tidskrävande. Detta arbete är tänkt att utreda om det 
finns förbättringsmöjligheter för denna process. 

 
 

1.2 Hypotes 

Standardisering av arbetssättet kan leda till en minskad ledtid under 
framtagningsprocessen för kravspecifikationer.  
 
 
1.3 Avgränsningar 

Denna uppsats kommer ej ta upp de eventuella förbättringarnas påverkan på 
verksamhetens helhet för utom i de fall då det är relevant för 
framtagningsprocessen av kravspecifikationer på Kustbevakningen. Detta 
beror på att förbättringarnas totala påverkan på verksamheten skulle bli ett allt 
för omfattande arbete för en uppsatts på kandidatnivå och heller inte vara 
relevant för uppsatsens huvudfråga. Uppsatsen kommer att begränsas till att 
beröra utvecklingsarbetet av en så kallad basplatsorganisation. 
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2 Bakgrund 

För att kunna sätta den produkt som kravspecifikationen skall beskriva i sitt 
sammanhang ges en kort beskrivning av kustbevakningen, dess uppgift vid ett 
oljeutsläpp samt syfte och mål med utveckling av basplatsen. Där efter följer 
en förklaring av en kravspecifikations funktion och syfte samt en kort 
beskrivning av Lean Produktion som ämnar ge en förklaring till begreppet. 
 
 
2.1 Kustbevakningen 

Kustbevakningen är en civil statlig myndighet vars uppgift är sjöövervakning 
och räddningstjänst till sjös. Kustbevakningen ingår i samhällets 
krishanteringssystem, det betyder att myndigheten skall klara av att stödja vid 
kriser som drabbar samhället. Ett exempel på en sådan kris är ett oljeläckage 
till sjös, där olja driver in mot den Svenska kusten. Då är det framför allt 
kustbevakningens ansvar att minimera skadorna genom att på lämpligt sätt 
sanera oljan. För mer ingående information se Kustbevakningens hemsida 
(www.kustbevakningen.se, 2013). 

 
 

 
2.1.1  Arbetssätt vid oljeutsläpp 

 
Det som sker då ett fartyg gått på grund och olja börjat läcka ut i vattnet är att 
kapten på fartyget slår larm till SOS larmcentral. Därifrån går larmet vidare 
till JRCC (sjö- och flygräddningscentralen) som beroende på risken för 
personskada vidarebefordrar larmet till livräddningsenheten på sjöfartsverket 
respektive Kustbevakningen. Kustbevakningens huvudfunktion i en sådan 
situation är miljöräddning om ingen risk för personskada finns.  
För att skapa en bild av utsläppets omfattning studerar man satellitbilder över 
området och skickar upp spaningsflyg, detta arbete ligger till grund för vilka 
resurser som anses vara nödvändiga att sättas in i saneringsarbetet. Anses 
utsläppet hota miljön på något sätt tillsätts en räddningsledare (RL), hen har 
till uppgift att leda miljöräddningsarbetet inom regionen som olyckan skett. 
Räddningsledaren utser en OSC (On Scene Commander) vars uppgift är att på 
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plats leda miljöräddningsarbetet enligt räddningsledarens instruktioner. (Hult, 
2013) 

 
 

2.1.2 Mål och syfte med utveckling av ny basplats 

Syftet med projektet är att underlätta arbetet vid oljesaneringsoperationer 
genom att på ett effektivt sätt kunna tillhandahålla personlig utrustning, 
möjlighet till vila i uppvärmd miljö, administrativa tjänster samt 
tvättmöjligheter. Det som ligger till grund för utvecklingsarbetet av basplatsen 
är den utvärdering som gjordes efter miljöräddningsoperationen i Kyrkesund 
2011, där många fel och brister på det nuvarande systemet uppdagades. 
Projektet delas in i två delar, en del för prototyputveckling och en för 
färdigställande av slutgiltig lösning. Tanken är att utvärdera prototypen innan 
resterande containrar upphandlas. Detta för att kunna korrigera fel och brister 
som uppkommer då man testkör systemet fullskaligt.  Målet är att ha tre 
färdiga basplatser till 2013-12-31. (Klingberg, 2012) Här nedan följer en 
förklaring av systemet. 
 
Basplatsen är en containerlösning som består av 3 st. 20-fot containers med 
tillhörande tält. Här nedan i figur 1 visas en översikt av basplatsen. 

 
 

 
 

Figur 1. Översikt av basplats (Axelsson, 2012) 
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2.1.2.1 Tvättcontainer 

 
Tvättcontainern är uppdelat i tre delar, grovtvätt, fintvätt och apparatrum, se 
bild 2-4. Tanken är att ner oljad personal först anländer till ”grovtvätten” som 
visas i figur 4. Där kastas det skyddskläder som är av engångstyp i 
återvinningsbehållare som skall stå utplacerade vid sidan av containern. 
Personalen spolar där efter av sig det värsta av oljan med avfettning och varmt 
vatten. Nästa seg i processen är att gå vidare till ”fintvätten” (figur 3). Där 
finns handfat och grovtvål så att händer, armar och ansikte kan tvättas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 2. Tvättcontainern utifrån 

Bild 4. Grovtvätt 

Bild 3. Fintvätt 
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2.2 Kravspecifikation 

En kravspecifikation är ett dokument som har till uppgift att förse de 
inblandade parterna t.ex. utvecklare, tillverkare och användare en gemensam 
bild av hur systemet/produkten ser ut och vilka krav som ställs på denna 
(Kravspecifikation.se). Kravspecifikationen är mycket viktig under både 
upphandling, implementeringen av systemet och senare under testfasen, 
där systemets funktionalitet jämförs med de fördefinierade kraven.  Det är 
viktigt att dokumentet hålls uppdaterat under utvecklingens gång då nya eller 
förändrade krav på funktionalitet kan förekomma. Eftersom det är många 
olika parter som skall läsa och förstå dokumentet så är det viktigt att använda 
ett enkelt och entydigt språk för att undvika missförstånd. 
Som kan ses i Tabell 1 här nedan var den vanligaste orsaken för misslyckade 
projekt år 1994 dåligt utformade kravspecifikationer, vilket speglar vikten av 
att lägga ner arbete på att förbättra denna process. (Hull, Jacksson, & Jeremy, 
2005) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tabell 1. Orsaker för misslyckade 
projekt. (Scientific, 1994-1996) 
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2.3 Lean Production 

Lean produktion är en företagsfilosofi som har sina rötter i Toyota-koncernen. 
Grunden lades av Sakichi Toyoda som 1926 startade Toyota Automatic Loom 
Works som tillverkade vävstolar.  
Sakichi Toyodas son Kiichiro Toyoda jobbade på faderns företag och 
grundade 1930 Toyota Automotive Company med hjälp av finansiering från 
Toyota Automatic Loom Works. Toyota Automotive Company har sen dess 
utvecklats till ett av värdens mest effektiva företag och deras företagsfilosofi 
(Lean produktion) har blivit en modell för effektivisering som används 
världen över. Lean produktion bygger på 14 principer som presenteras 
närmare i kapitel 5.1.1. 

 
 

 

3 Metoder och verktyg 

3.1 Metoder 

För att ta reda på om det är möjligt att förbättra framtagningsarbetet av 
kravspecifikationer på kustbevakningen har följande undersökningsmetoder 
används. 
 
 

1. Analysering av framtagningsarbetet för kravspecifikationer på 
kustbevakningen med hjälp av värdeflödesanalys för att lokalisera 
slöserier. Genom att lokalisera de slöserier som finns i processen 
kan man arbeta fram en handlingsplan för att minimera dem och på 
så vis effektivsera verksamheten. 
 

2. Litteraturstudie inom området kravspecificering och 
standardisering, för att på så vis skapa en kunskapsbas och ge 
uppslag till förbättringsmöjligheter på den nuvarande processen. 

3. Undersökning av kravspecifikationsprocessen ur ett lean-
perspektiv, denna undersökning ämnar utreda om någon del ur 
Lean Production kan effektivisera processen. 
Intervjuer med personer som har stor kunskap inom området för att 
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ta reda på hur arbetet utförs på andra företag och jämföra med 
kustbevakningen. Detta görs för att många företag har kommit 
långt med att effektivisera sina verksamheter och har under lång 
tid byggt upp en gedigen kunskap inom området. Det kan därför 
vara fördelaktigt att få ta del av denna kunskap. Analysering av 
tidigare kravspecifikationer skrivna på Kustbevakningen och på 
Försvarets materialverk (FMV). Denna analys görs för att kunna 
kartlägga de standardelement som är vanligt förekommande i 
kravspecifikationer. Resultatet av undersökningen utgör första 
steget mot en mall för skrivandet av kravspecifikationer. 
 

4. Framtagning av mall för kravspecifikationsprocessen baserad på 
den information som inhämtades under förstudien. 

 
5. Mallen testas genom att den utgör underlag för en ny 

kravspecifikation som görs på ett liknande system som den första 
kravspecifikationen baserades på.  Det två 
kravspecifikationsprocesserna jämförs för att på så vis utreda om 
någon rent operativ förbättring skett.  
Genom att testa det standardiserade arbetssättet på reella produkter 
i utvecklingsfas kommer man förhoppningsvis hitta fel och brister 
som sedan kan åtgärdas. 

 
 
3.2 Verktyg 

• Värdeflödesanalys är ett sätt att analysera ett värdeflöde genom att 
dela in flödet i värde höjande respektive icke värde höjande aktiviteter. 
På så vis kan man lokalisera vilka aktiviteter som står för de största 
slöserierna och där med vart de största förbättringsmöjligheterna finns. 
(Rother & John, 2002) 

 
 

• QFD är ett sätt att värdera funktioner mot varandra för att på så vis 
kunna utreda vilken som är viktigast. (Sandholm, 2008) 
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4 Undersökning 

Figur 4 beskriver arbetsföljden som denna undersökning bygger på. 
Utvärderingen av mallen gick dock ej att genomföra på grund av tidsbrist. 
 
 
 

 
 

Figur 5. Översiktsbild av undersökningen 
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4.1 Studie av nuvarande arbetssätt 

Syftet var att med kustbevakningens erhållna direktiv lösa uppgiften med att 
konstruera en kravspecifikation för tvättcontainern i basplatsprojektet. 
Undertiden som kravspecifikationen konstrueras uppskattas tiden för de olika 
momenten. 
 De direktiv som tillhanda gavs av Kustbevakningen presenteras här nedan: 

 
• Kravspecifikation ”miljö container” skriven av Stefan Söderberg på 

FMV (AK Logistik) FMV dokumentbeteckning: 11FMV108-2:1 
 

• Kravspecifikation ”enkel container” skriven av KBV (saknar 
dokument ID) 
 

• Försök att hålla innehållet enkelt. 
 

För att utreda vilka komponenter som bör ingå i kravspecifikationen användes 
den färdiga prototypen av basplatsens tvättcontainer som mall. 
Tvättcontainern studerades och alla ingående detaljer noterades. Där efter 
lades de ändringar till som uppkommit under projektets gång. Dokumentet 
strukturerades efter de olika utrymmenas egenskaper, t.ex. under rubriken 
”Våtutrymme” följer underrubrikerna i ordning: golv, väggar, tak. 
Anledningen till detta var att det skulle vara lätt för läsaren att skapa sig en 
bild av slutresultatet.  
Resterande krav såsom miljökrav, märkning och så vidare kopierades från 
tidigare nämnda kravspecifikationer. Pågrund av bristande information och 
kunskap om vilka krav som var nödvändiga och vilka som var av lägre 
prioritet gick mycket tid åt att studera kravspecifikationen från FMV och 
överväga vad som skulle kunna vara tillämpbart för kravspecifikationen för 
tvättcontainern.  
Resultat av en felprioritering skulle kunna bli att fel krav tas med i 
specifikationen och produkten där av blir dyrare än nödvändigt att tillverka 
eller inte tillgodoser det behov som den var tänkt att göra. 
Arbetet med att ta fram kravspecifikationen blev inte helt klart under tiden 
som denna undersökning löpte. Detta på grund av att andra delar av 
basplatsprojektet inte kommit så långt i utvecklingen så att det varit möjligt. 
Resultatet presenteras i bilaga 1. 
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4.1.1 Värdeflödesanalys 

För att skapa en överblick över processen och lokalisera de största 
förbättringsmöjligheterna delades framtagningsprocessen av 
kravspecifikationen upp i ett antal delmoment, och den ungefärliga 
tidsåtgången för varje moment noterades. Resultatet sammanställdes i en 
värdeflödeskarta vilken sedan analyserades. Huvuduppgiften delades upp i ett 
antal frågor, dessa frågor var sådana som uppkom under 
framtagningsprocessen och som behövde ett svar för att arbetet skulle kunna 
fortlöpa. 
Definitionen för värdehöjande tid i denna undersökning är: Tid som 
kravspecifikationen växer, dvs. det är bara den tid som används till att skriva 
kravspecifikationen som räknas som värdehöjande. Anledningen till detta 
förhållningssätt är att det är bara den tiden kunden egentligen är villig att 
betala för. En förenklad bild av värdeflödeskartan visas här nedan i Figur 5 
där slöserier är markerade med röd text. För att se den kompletta 
värdeflödesanalysen se bilaga 2. 
 

 

 
 

Figur 6. Förenklad bild av värdeflödesanalys 
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Som kan ses i den förenklade värdeflödeskartan så utgörs största delen av 
arbetstiden av icke värdehöjande arbete i form av posterna förstå uppgiften 
och kontrollera att man förstått uppgiften. Detta är således det största 
förbättringsområdet och kommer därför prioriteras i det kommande 
förbättringsarbetet. 
Denna undersökning baseras till stor del av uppskattade värden, på grund av 
att det var svårt att avgöra precis när ett delmoment var avklarat och nästa 
påbörjats.  Resultatet ger dock en indikation på var de största slöserierna 
återfinns även om värdena inte är exakta. 
När nuläget är kartlagt så är nästa steg att utreda vad det finns för hjälpmedel 
för att komma till rätta med de ineffektivitetsproblem som lokaliserats. Detta 
arbete inleds med en förstudie som har till mål att skapa nya uppslag till 
förbättring och kunskap om hur liknande problem lösts tidigare. 
 
 
4.2 Förstudie 

För att skapa förståelse för hur kravspecifikationer skrivs och hur de 
utformas för att på bästa sätt gynna företaget och tillverkaren. Detta för att i 
en senare studie kunna undersöka hur och vilka delar som är 
tillämpningsbara på kustbevakningens verksamhet. 

 
4.2.1 Litteratur  

Boken Requirements Enginering (Hull, Jacksson, & Jeremy, 2005) studerades 
och ur denna valdes element som kan anses vara generella för alla typer av 
kravspecifikationer eller möjliga att anpassa för Kustbevakningens 
verksamhet.  
Elementen valdes efter följande kriterier: 
Införandet av detta element skall förenkla för organisationen som skriver 
kravspecifikationen 
Införandet av detta element skall förenkla för den organisation som skall tolka 
och tillverka systemet 
Därefter viktades kriterierna i en QFD-analys för att utreda vilka som har 
högst prioritet för det kommande arbetet med att förbättra 
kravspecifikationsprocessen.  
Nedan listas de utvalda elementen i punkform med en kort förklaring av dess 
syfte.  I efterföljande QFD-analys anges elementen med dess nyckelord som 
markerats i kursiv och fet stil.    
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• Arbeta med löpande spårbarhet under processens gång.  

Detta för att slippa extra arbete i slutet av processen.  
 

• Separera lösning från problemet.  
Detta direktiv är till för att ge tillverkaren utrymme för att tänka själv. 
Kravspecifikationen bör vara utformas så att detta är möjligt utan att 
riskerar att få en dålig produkt. 
 

• Utforma en kravhierarki. 
Detta för att tydliggöra hur de olika kraven länkas till varandra och 
hur kravspecifikationen byggts upp.  
 

• Länkade krav 
Optimalt är att alla krav är länkade till överliggande krav detta så att 
inga onödiga krav återfinns i kravspecifikationen.  
 

• Testbara krav så att det är möjligt att försäkrar att ett krav är nått. 
 

• Acceptanskriterier och kvalifikationsplaner skall bestämmas tidigt 
under framtagningsprocessen.  
 

• Arbeta fram en kvalifikationsstrategi. Varje kvalifikationsstrategi bör 
ha i åtanke: 
Vilken testmetod är lämplig för kravet? 
När skall testet utföras? 
Behövs någon särskild utrustning för att utföra testet? 
Vad skulle orsaka en positiv utgång av testet? 
 

• Dokumentets upplägg, struktur och innehåll skall bidra till 
kravspecifikationens användarvänlighet. 
Med användarvänlighet avses i denna undersökning att 
kravspecifikationen skall vara konstruerad på ett sådant sätt att den 
på ett så bra sätt som möjligt gynnar alla parter som tar del av 
dokumentet. 
 

• Kravtextmallar. 
Genom att använda färdiga mallar för kravspecifikationstexten slipper 
den som skall utforma kravspecifikationen formulera sig och därmed 
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sparas tid.  
 
• Evalueringsprocess för ändringar i kravspecifikationen. 

Ju längre ett projekt är gånget ju svårare/kostsammare är det att 
göra ändringar i kravspecifikationen. För att kunna avgöra om en 
ändring är värd att göra behövs en evalueringsprocess. 
 

• Dynamisk kravspecifikation. Med det menas att 
kravspecifikationen är ett levande dokument som utvecklas 
parallellt med projektet i fråga. 
 

• Alltid ha läsaren i fokus när kravspecifikationen skapas för att 
minska risken för missförstånd. 
 

I Tabell 2 redovisas kriterierna med prioritet samt erhållen poäng efter analys.  
Se Bilaga 3 för den fullständiga viktningen. 

 
 

Tabell 2. Resultat av QFD-analys 
 

Prioritet Kriterier - Nyckelord Poäng 
1 Användarvänlighet 12 
2 Dynamisk kravspecifikation 11 
3 Läsaren i fokus 9 
3 Länkade krav 9 
4 Löpande spårbarhet 7 
5 Kravhierarki 6 
5 Testbara krav 6 
6 Acceptanskriterier 5 
6 Separera lösning från problemet 5 
7 Evalueringsprocess för ändringar 4 
8 Kvalifikationsstrategi 3 
9 Kravtextmallar 1 

 
 
Denna studie har endast baserats på boken Requirements Enginering och är 
där med inte en vetenskaplig undersökning. Syftet med undersökningen var 
att skapa förståelse för vad en kravspecifikation är och tillsammans med 
efterföljande QFD-analys ge uppslag för vidare förbättringsarbete.  
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4.2.2 Analys av kravspecifikationsprocessen ur ett Lean-
perspektiv 

 
Syfte med studien var att undersöka vilka delar av Lean Produktion som var 
relevanta att tillämpa på skrivandet av kravspecifikationer på 
kustbevakningen samt hur dessa skulle kunna tillämpas. Informationen om 
Lean Produktion är tagen från boken The Toyota Way (Liker, 2004). 
Informationen är sedan verifierad av Lena Prinselaar (Prinselaar, 2013) som 
även kontrollerade och förbättrade förslagen på tillämpningar som presenteras 
under varje princip nedan: 

 
 

4.2.2.1 Applicering av de 14 principerna på kravspecifikationsprocessen 

 
1. Basera beslut på långsiktigt tänkande även om det sker på 

bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål  
Att applicera denna princip på framtagningsprocessen för 
kravspecifikationer på Kustbevakningen är inte helt enkelt att göra 
inom ramen för detta arbete. För att en sådan princip ska kunna 
införas krävs det att hela verksamheten följer principen. 
Anledningen till att det är så är att det inte alls är säkert att den 
som skriver kravspecifikationen är den samma som har auktoritet 
att bestämma över vilka ekonomiska mål som sätts för 
verksamheten. 
  

2. Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problem till 
ytan 
Denna princip skulle kunna appliceras på framtagningsprocessen i 
form av att man försöker minimera väntetider och lager i 
processen. Ett sätt att göra detta skulle kunna vara att alla i 
projektet läser inkomna mejl vid bestämda tider och svara direkt 
för att på så vis minska väntetider för andra i projektet. Om man 
skulle införa denna standard i hela företaget så tror jag att mycket 
tid skulle kunna sparas på att man då inte kontrollerar inkorgen 
slentrianmässigt en gång i halvtimme och där med avbryts från sitt 
arbete. Det kan tänkas att införandet av en sådan standard skulle 
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kräva att verkligt brådskande ärenden togs via telefon så att inget 
missas. 
 

3. Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktionen 
Genom att värdera kraven minskar risken för att tillverkaren som 
skall följa kravspecifikationen överarbetar lösningar, vilket i sin 
tur kommer att ha positiv påverkan på produktens slutpris. 
 

4. Jämna ut arbetsbelastningen 
Om projektet har en tydlig och överskådlig plan för vem som skall 
göra vad så skulle det antagligen minska risken för att någon blir 
överbelastad. 
 

5. Bygg upp en kultur där man stoppar processer för att lösa 
problem, så att kvaliteten blir rätt från början 
Om ett problem upptäckts så borde alla inblandade hjälpa åt att 
lösa detta problem så att projektet inte fortgår och felet blir 
inarbetat i systemet. För ju tidigare i utvecklingsprocessen ett fel 
upptäcks ju lättare och billigare är det troligt att lösa det. 
 

6. Lägg standardiserade arbetssätt till grund för ständiga 
förbättringar och personalens delaktighet 
Genom att arbeta fram en standard för processen med 
kravspecifikationer och ständigt förbättra denna försvinner inte 
lika stor del kunskap från företaget om det skulle vara så att 
personen som arbetar med kravspecifikationer slutar eller byter 
tjänst.  
Arbetssättet utvecklas successivt under lång tid så processen 
arbetas in i företaget, fördelen med detta är att fler personer i 
företaget kommer ha stött på arbetssättet och därför kommer att 
ha enklare att sättas in i projekt i framtiden. 
En annan fördel när arbetssättet är standardiserat är att 
möjligheten att uppskatta tidsåtgång för budgetering blir lättare 
då processen är mer förutsägbar. 
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7. Använd visuell styrning, så att inga problem förblir dolda 
 

• En form av visuellstyrning som skulle kunna vara relevant 
för utformningen av standarden för kravspecifikationerna 
på Kustbevakningen är prestanda diagram som värderar 
vissa krav så att den som skall tillverkar systemet inte 
överarbetar några lösningar. 

• Användandet av schematiska bilder för att bryta ner vissa 
komplexa krav skulle kunna vara ett sätt att öka 
överskådligheten för kravspecifikationen. 

• Strukturöversikter i början av kravspecifikationen skulle 
antagligen underlätta arbetet för den tillverkande parten. 

• För att utreda så att inga onödiga krav tas med skulle en 
schematiskbild över hur huvudkraven bryts ner till 
underkrav och så vidare kunna tydliggöra detta. 

• Presentationsformen A3 kan vara ett hjälpmedel för att på 
ett effektivt visuellt sätt presentera ett ämne. Metoden går 
ut på att all relevant information som tas med skall rymmas 
på en A3 sida. Detta gör att skrivaren blir tvungen att 
begränsa sig text mässigt och använda förklarande bilder 
för att lyckas. 

 
 
 

8. Använd bara pålitlig, väl utprova teknik som stödjer 
personalen och processerna. 
Att applicera denna princip på kravspecifikationsprojektet skulle 
kunna innebära att anslagstavlor och whiteboards används i 
större utsträckning för att strukturera projektet. Fördelen med 
detta är att all information alltid är synlig, då inte bara när 
datorerna är påslagna. En annan fördel är i fall datasystemet 
kraschar kan arbetet ändå fortgå. 
 

9. Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter 
Toyotas filosofi och lär ut till andra. 
Den här principen ligger utanför projektets avgränsning och 
kommer där med inte at tas upp. 
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10. Utveckla enastående människor och team som följer företagets 
filosofi 
Den här principen ligger utanför projektets avgränsning och 
kommer där med inte at tas upp. 

 
11. Respektera det utökade nätverket av partners och 

leverantörer genom att utmana och hjälpa dem att bli bättre 
En form av applicering av denna princip på 
kravspecifikationsprojektet skulle kunna vara att ha kortare möten 
med de företag som skall tillverka produkter till kustbevakningen 
där man går igenom hur arbetet går till på Kustbevakningen, 
varför det ser ut som det gör, hur de kan dra nytta av samma 
arbetssätt och om kustbevakningen kan dra nytta av deras 
arbetssätt. Detta tror jag skulle bygga bort många missförstånd 
om det görs på rätt sätt och möjligen också förbättra 
framtagningsprocessen av kravspecifikationer på kustbevakningen 
genom att ny input kommer till företaget. 
 

12. Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen 
(genchi genbutsu) 
Att i så stor mån som möjligt följa denna princip har visat sig 
mycket effektivt på bland annat Toyotas fabriker. Framgången 
ligger i att det är lättare att förstå ett problem som man själv sett i 
stället för att få det förklarat för sig, det beror på att problemet 
antagligen kommer att förklaras på olika sätt av olika personer på 
grund av vilken bakgrund dessa personer har., (Liker, 2004) 
 

13. Fatta beslut långsamt och i konsensus, överväg noga samtliga 
alternativ, verkställ snabbt 
Att applicera denna princip på arbetet med kravspecifikationer 
skulle betyda att mer tid lades på att planera och tänka över 
lösningar innan de genomfördes. Detta skulle antagligen leda till 
att färre misstag uppdagas på de färdiga produkterna och där med 
färre efterjusteringar. 
 

14. Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera 
(hansei) och ständigt förbättra 
Att ständigt arbeta med förbättring i arbetet med 
kravspecifikationer tror jag är mycket vikigt, målet måste alltid 
vara att göra processen lite bättre hela tiden annars stannar 
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utvecklingen upp och det standardiserade arbetssättet blir med 
tiden förlegat. För att lyckas hitta förbättringsmöjligheter är det 
viktigt att ständigt reflektera över arbetet man gör och ifrågasätta 
varför det görs (Liker, 2004). 

 
 

4.2.2.2 Definition av slöseri 

I detta sammanhang är definitionen av ett slöseri en aktivitet som kunden inte 
är villig att betala för. De sju slöserierna är en lista på icke värde höjande 
aktiviteter som härstammar från Lean Production och används som mall för 
att definiera slöseri.  
Anledningen till att det är åtta punkter på listan som kallas de sju slöserierna 
är på grund av att man på senare tid utökat listan med punkten (outnyttjad 
kreativitet hos de anställda) och ville då inte byta namn för att talet sju är 
lyckobringande i Japan. (Liker, 2004) Fördelen med att definiera slöseri är att 
arbetet med att lokalisera slöserier blir lättare på grund av att man då vet vad 
man söker. Här nedan presenteras de sju slöserierna i punktform: 

 
1. Överproduktion 
2. Väntan  
3. Onödiga transporter eller förflyttningar 
4. Överbelastning eller felarbete  
5. Överlager 
6. Onödiga arbetsmoment 
7. Defekter 
8. Outnyttjad kreativitet hos de anställda 

 
 

Att studera principerna bakom Lean Production och sedan försöka tillämpa 
dem på kravspecifikationsprocessen var en mycket lärorik undersökning. 
Detta berodde på att man tvingades se processen ur olika vinklar beroende på 
vilken princip som skulle tillämpas, det ledde i sin tur till att nya 
förbättringsmöjligheter lokaliserades. 
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4.3 Intervju angående kravspecifikation på SAAB 
Automobile AB 

Syftet med denna intervju var att förstå hur kvarspecifikationer hanteras på 
andra företag och att få användbara tips som kan tillämpas på 
effektiviseringsarbetet av kravspecifikationsprocessen.  
Den som intervjuades var Magnus Johansson (Johansson, 2013) som var 
anställd på SAAB mellan 1980-2011. Magnus har bland annat jobbat med att 
utveckla och installerat produktionsutrustning för tillverkning av karosser, 
även kallat ”liner” till Cadillac när SAAB Automobile AB (SAAB) var ägt av 
General Motors.  
Här nedan presenteras en sammanfattning av de delar av intervjun som är 
relevanta för effektiviseringsarbetet av kravspecifikationsprocessen. Intervjun 
i sin helhet finns presenterad i bilaga 4. 
 
 
4.3.1 Förbättringsarbete 

På SAAB har man aldrig under de 30 år som Magnus varit anställd ändrat 
hela framtagningsprocessen av kravspecifikationer på en gång, utan det har 
varit en långsam process som pågått kontinuerligt. Arbetssättet gick ut på att 
man tittade på tidigare kravspecifikationer och använde dem som mall när nya 
system skulle upphandlas. Efter varje projekt utvärderades arbetet, misstag 
analyserades och åtgärdades så att de inte samma misstag skulle uppstå igen, 
på så vis förbättrades arbetssättet kontinuerligt. 

 
 

4.3.2 Detaljistisk standard 

Ofta användes detaljistiska kravspecifikationer på SAAB. Detta berodde på 
att de många gånger köpte likadana system av flera olika leverantörer och då 
ville få exakt samma resultat från de olika tillverkarna. Detta kunde dock vara 
en nackdel ibland då leverantören själv vill finna nya lösningar, kanske vet 
leverantören något bättre sätt att lösa problemet, som han med en detaljistisk 
standard inte får möjlighet att tillämpa.  
Magnus jobbar nu på ett företag inom shippingbranschen, där är det inte alls 
lika vanligt med detaljistiska kravspecifikationer. Det har lett till en hel del 
oenighet mellan den säljande parten och den köpande, på grund av att de 
tolkat kraven olika.  
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4.3.3 Konkurens 

SAAB hade krav att alltid lämna offert till minst tre olika leverantörer när ett 
nytt system skulle upphandlas, detta gjordes för att öka chansen att köpa bästa 
möjliga system. De tre tillfrågade leverantörerna var tvungna att i detalj 
presentera sina lösningar och den som hade bäst lösning fick jobbet. Det här 
var ett sätt att dels försäkra sig om att man köpte ett bra system och dels att 
leverantören fullt ut förstått vad uppgiften gick ut på. 
 

4.3.4 Viktigt att tänka på 

Något som är viktigt när man arbetar i ett projekt är att ha en tydlig tidplan 
klar för sig och även ha stor respekt för leverantörens tid. De sista åren när 
Magnus jobbade på SAAB hade företaget ont om pengar, under den tiden låg 
företagets fokus på besparing och effektivisering. Magnus lyckades då skära 
ner kostnaderna för ett inköp till hälften genom att ha en ”öppen” tidplan som 
tillät leverantören att tillverka när beläggningen var låg i hans verkstad. 
Prisskillnaden berodde på att leverantören då inte behövde ta in extra personal 
för att utföra uppgiften. För att lyckas med ett sådant upplägg krävs att 
projektet har relativt mycket tid till sitt förfogande och att den tiden planeras 
väl. Att planera är ofta billigt i jämförelse med att genomföra, så det gäller att 
planera noggrant och genomföra snabbt. 

 
 
4.3.5 Diskussion 

Intervjun med Magnus Johansson var mycket lärorik. Det var nyttigt att få ta 
del av den stora kunskap inom området kravspecifikation som han besitter. 
Många tips var av sådan karaktär att de kan användas i det fortsatta arbetet 
med kravspecifikationsprocessen. 
 
 
4.4 Analys av tidigare skrivna kravspecifikationer 

Målet är att undersöka om det finns något samband mellan 
kravspecifikationer skrivna av olika människor och för olika produkter. På så 
vis kan eventuellt gemensamma nämnare lokaliseras. Ett ytterligare mål var 
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att försöka utreda vad som ger ett positivt första intryck av en 
kravspecifikation. 
 
Kravspecifikationer skrivna av olika personer på FMV och Kustbevakningen 
lästes igenom och första intrycket av dokumenten noterades. Därefter 
jämfördes texterna för att hitta likheter i uppbyggnad eller ingående element 
som skulle kunna utgöra grunden för en standard. 
Följande dokument har granskats: 
 
 

• Kravspecifikation ”water tank container” skriven av Göran Lindé 
på FMV (AK Gem) FMV dokumentbeteckning: 11FMV7868-4:1   

• Kravspecifikation ”miljö container” skriven av Stefan Söderberg 
på FMV (AK Logistik) FMV dokumentbeteckning: 11FMV108-
2:1 

• Kravspecifikation ”enkel container” skriven av KBV (saknar 
dokument ID) 

• Kravspecifikation ”åtgärd och arbetslista 6-årsöversyn” skriven av 
KBV (Tekniska avdelningen/ Fartygsenheten) Diarienummer: 26-
1139/12 

• Verksamhetsåtagandespecifikation skriven av FMV, FMV 
dokumentbeteckning: saknas 

 
Här under presenteras undersökningsresultatet för kravspecifikationerna. 

 
 
 

 
4.4.1 Water tank container (FMV) 

Första intrycket 
Ett omfattande dokument men den detaljerade innehållsförteckningen gör 
att man lätt skapar sig en överblick och på så vis känns det ändå 
hanterbart. 
 

Omfattning 
Dokumentet omfattar 42 st. A4 sidor och saknar helt förklarande bilder. 
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Granskning  
 

Fördel Nackdel 
Noggrann innehållsförteckning Saknar förklarande bild på omslaget 

Väl strukturerat  

Graderade krav  

 
 
4.4.2 Miljöcontainer (FMV) 

Första intryck 
Första intrycket var att det var bra att en förklarande bild hade placerats på 
omslaget så att läsaren snabbt kunde skapa sig en uppfattning om 
sammanhanget. Det var dock ändå svårt att skapa sig en överblick av 
dokumentet då innehållsförteckningen var odetaljerad. 
 
Omfattning 
Dokumentet omfattar 40 st. A4 sidor har 6 stycken förklarande bilder på 
konstruktionen. 
 
Granskning 

 
Fördel Nackdel 

Förklarande bild på omslaget Ingen form av gradering av kraven 
 Bristfällig innehållsförteckning 

 

4.4.3 Enkel container (KBV) 

Första intryck 
En väldigt komprimerad kravspecifikation på endast 300 ord, även om 
dokumentet inte är så omfattande känns det som någon form av struktur 
skulle behövas. Första intrycket är att det saknas något vilket det säkert 
gör för varken miljökrav eller användningsområde finns i beskrivningen. 
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Omfattning 
Dokumentet omfattar 2 stycken A4 sidor saknar beskrivande bilder. 

 

Granskning 
 

Fördel Nackdel 
Kort Täcker inte in alla krav som borde 

finnas 
 Saknar funktionsbeskrivning 
 Saknar innehållsförteckning 
 Saknar tydlig struktur 

 
 
4.4.4 Verksamhetsåtagandespecifikation (FMV) 

Första intryck 
Välstrukturerat och lättöverskådligt, detta beror på att 
innehållsförteckningen var detaljerad så att det lätt går att hitta i 
dokumentet. 
 
Omfattning 
Dokumentet omfattar 43 st. A4 sidor och saknar beskrivande bilder. 

 
 

Granskning 
 

Fördel Nackdel 
Förklaring av förkortningar och 
begrepp i början av dokumentet 

Läsaren åläggs att själv inhämta 
information om standarder och 
lagstiftningar 

Väl strukturerad  
Utförlig innehållsförteckning  
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4.4.5 Sammanställning 

4.4.5.1 Likheter 

Alla dokument utom kravspecifikationen för ”enkel container” hade någon 
form av likhet när det kom till dokumentens uppbyggnad. De började alla med 
en beskrivning av systemet i fråga och användningsområdet för detta. Sedan 
skilde sig ordningen en aning på de andra elementen men de fanns alla 
representerade på något sätt i kravspecifikationerna. Här nedan följer en lista 
med de strukturella likheter som hittades: 

 
 
• Beskrivning av systemet och dess funktion 
• Utformningskrav 
• Dokumentationskrav 
• Systemsäkerhet 
• Märkning 

 
Hur dessa element sedan platsar i mallen för skrivandet av 
kravspecifikationer på kustbevakningen får kommande undersökningar 
utreda. 
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4.4.5.2 Sammanställning av för-/nackdel 

 

Fördelar 

Noggrann innehållsförteckning       

Väl strukturerat           

Graderade krav           

Förklarande bild på omslaget         

Kort             

Förklaring av förkortningar och begrepp i början av dokumentet 

Välstrukturerad           

Utförlig innehållsförteckning         
 
 

Nackdelar 

Saknar förklarande bild på omslaget     

Ingen form av gradering av kraven     

Bristfällig innehållsförteckning     

Täcker inte in alla krav som borde finnas.     

Saknar funktionsbeskrivning     

Saknar innehållsförteckning     

Saknar tydlig struktur     

Läsaren åläggs att själv inhämta information om standarder och lagstiftningar 
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4.4.5.3 Positivt första intryck 

En detaljerad innehållsförteckning och förklarande bilder var det som enligt 
undersökningen bidrog mest till ett positivt första intryck. 

 
 
4.4.5.4 Diskussion 

Det var en för uppgiften nyttig undersökning som ledde till en djupare 
förståelse att utseendet på kravspecifikationer kan variera beroende på vem 
det är som skrivit dem. Detta beror sannolikt på att alla har olika bakgrund 
och kompetensområde, vilket återspeglas på deras skrivande. 
Undersökningens resultat kommer att användas för att på ett så bra sätt som 
möjligt skapa ett standardiserat arbetssätt med kravspecifikationer på 
kustbevakningen. 
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5 Resultat 

5.1 Förbättringsförslag – kravspecifikationsprocess 

Resultatet presenteras i A3 format och är tänkt att användas som stöd och 
struktur för det projekt som tillämpar den. Meningen är att A3- arket skall 
sitta uppe på tillexempel en anslagstavla under projektets gång för att alla ska 
ha samma bild av projektet. 
Eftersom formatet A3 inte är möjligt att presentera på ett bra sätt i denna 
rapport så presenteras resultatet på A4 här nedan vilket leder till att layouten 
blir aningen förvrängd. 
 
 

Kravspecifikation    
  

En kravspecifikation är ett dokument som har till uppgift att förse alla 
inblandade parterna t.ex. utvecklare, tillverkare och användare med en 
gemensam bild av hur systemet ser ut och fungerar, därtill redogöra för de 
krav som ställs på systemet. Arbetet med att skriva kravspecifikationen börjar 
samtidigt som utvecklingsarbetet av systemet och de utvecklas parallellt under 
projektets gång. 
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Viktigt att tänka på under skrivandet av kravspecifikationen 
 

• Fokusera på läsaren, lägg texten på läsarens nivå 
• Använd en tydlig/användarvänlig rubrikstruktur och en detaljerad 

innehållsförteckning  
• Använd förklarande bilder 
• Värdera kraven så att läsaren förstår vilka som är av högsta 

prioritet. Skall och bör är ett enkelt sätt att värdera krav, skall är 
då av högre prioritet. 

• Länka alla krav så det blir möjligt att härleda alla underkrav till 
huvudkravet detta för att minska risken att icke relevanta krav tas 
med. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Arbetsöversikt 
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Viktigt under förstudien 
• Utred vilken syn beställare/idégivare har på systemet. Vilka 

begränsningar finns? 
• Intervjua användarna för att utreda deras behov 
• Strukturera upp de erhållna kraven och utred om fler behövs 

 
Viktigt under utvecklingen 

• Säkerställa att kund och leverantör förstår varandra genom en tidig 
kontakt och ett nära samarbete 

• Under konceptpresentationen skall leverantören vis hur han tänkt 
konstruera systemet så att det lever upp till ställda krav. Eventuella 
brister diskuteras och förslag till lösning tas fram 

• Konceptet utvärderas och de eventuella bristerna korrigeras i 
kravspecifikationen. Nu måste båda parter bli överens om en tidplan 
för kommande faser. 

 
Viktigt under tillverkningen 

• En fortsatt nära dialog hålls med leverantören för att säkerställa att 
inga problem byggs in i systemet 

• Beroende på projektets omfattning skall ett antal möten med 
leverantören hållas där han visar projektets utveckling och motiverar 
eventuella avvikelser från specifikationen. 

• Testet av det färdiga systemet bör kunna verifiera att alla högt 
prioriterade krav är nådda. 

 
Viktigt under utvärderingen 

• Vad gjordes bra? Vad gjordes mindre bra? Vad tar vi med oss från 
detta projekt? Hur kan man se till att inte samma misstag begås i nästa 
projekt? 

• Ut se en person som är ansvarig för att dokumentera utvärderingen och 
implementera eventuella förbättringar i arbetsprocessen. 

• Arkivera rapporter och specifikationer så dessa kan användas som 
mall vid nästa projekt 
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Strukturering av arbetet 
Använd en anslagstavla eller whiteboard för att strukturera upp projektet och 
skapa överblick, denna informationstavla skall alla i projektet ha tillgång till.  
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6 Diskussion 

Anledningen till att presentationsformatet A3 valdes var för att all information 
skulle få plats på en och samma sida, detta gör att man lättare får en överblick 
av helheten. Tanken är att dokumentet skall fungera som inspirationskälla och 
vägledning för kommande utvecklingsprojekt på Kustbevakningen.  
Genom att ge exempel på hur arbetet med kravspecifikationer skulle kunna se 
ut och ge konkreta tips på utformning och struktur främja en större förståelse 
för det kommande arbetet. Detta kan visa sig fördelaktigt när projektets 
tidplan skall skapas och då arbetsuppgifter skall fördelas.  
Uppgiften att förbättra kravspecifikationsprocessen ledde till ett övergripande 
förbättringsförslag för hela produktutvecklingsprocessen då 
kravspecifikationen är en levande del av denna process. Detta förslag kan ses 
som ett första steg mot en standardiserad process, mycket arbete kvarstår 
dock. Om en fungerande standard skall skapas måste den arbetas fram av 
personal på Kustbevakningen som dagligen arbetar med kravspecifikationer 
och utvecklingsprojekt.  
Målet var att utvärdera arbetssättet genom att tillämpa det under ett reellt 
projekt, detta var dock inte möjligt på grund av tidsbrist. 

 
 

7 Slutsats 

Uppgiften att standardisera kravspecifikationsprocessen kräver att de som 
arbetar dagligen med kravspecifikationer och utvecklingsprojekt på 
Kustbevakningen ser över detta förslag och anpassar det efter sin verksamhet. 
Det är inte möjligt att skapa en fungerande standard utan att den är djup 
förankrad i den aktuella verksamheten. Dock kan hypotesen bekräftas, ett 
standardiserat arbetssätt för kravspecifikationsprocessen skulle leda till 
minskade ledtider under projektet. 
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Funktionsbeskrivning 
Tvätt containern skall fungera som tvättstation för saneringspersonal som 
kommit i kontakt med olja och andra miljöfarliga ämnen under arbetet. 
Containern kommer att stå ouppvärmd långa perioder utan att någon använder 
den så ingående material måste klara Svenska förhållanden.  
 
Ritningar 
Översikt 
El 
Vatten 
Material och utformning 
 
 
Allmänt 
 
 
Innerväggar 
Innerväggar, golv och tak skall vara tillverkade av vattentålig formplywood. 
För info angående tjocklek och utformning se ritning. 
 
Isolering 
Containern skall isoleras invändigt i väggar, tak och dörrar för att i första 
hand underlätta att hålla värmen vid låg omgivningstemperatur. 
Isoleringen skall vara utformad av homogena byggelement, av material som 
inte är fuktupptagande t.ex. frigolit.  
För info angående tjocklek och utformning se ritning. 
 
Dörrar 
 
Dräneringsventil 
 
Våtutrymme 
 
Golv 
Hel täckande gummimatta som klarar hårt slitage och är lätt att tvätta 
(industrimatta). Mattan skall klara avfettningsmedel och andra liknande 
lösningsmedel utan att ta skada. Mattan i våtrummet skall vara av sådant 
material att det ej bli halt då det täcks med vatten.  
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Väggar 
Väggarna skall kläs med våtrumstapet som klarar avfettningsmedel och andra 
liknande lösningsmedel. 
 
Tak 
Taket skall klara överspolning utan risk för efterkommande rostskador. 
 
Apparatrum 
 
Golv 
Samma golvmatta som i våtutrymmet skall täcka golvytan i apparatrummet. 
 
Väggar 
Samma väggmaterial och isolering som i våtutrymmet men ej våtrumstapet. 
 
Tak 
Samma material och isolering som i resterande del av containern. 
 
 
 
 
Utvändigt 
 
Rostskydd  
Hela containern skall vara rostskyddsbehandlad för att klara en livslängd på 
20 år i marin miljö. Underredet bör behandlas så att det bättre tål slitaget som 
blir då containern lastas och står på plats.  
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Målning 
All målning ska vara fackmässigt utförd och ske enligt färgfabrikantens 
anvisning. Föreskrivna skikttjocklekar och antalet skikt ska hållas. 

 
Belysning 
Belysning för utomhus bruk skall monteras enligt ritning och tåla Svenska 
förhållanden i 20 år. Strålkastarna skall vara av LED-typ då de förbrukar 
mindre ström och är smidigare. Strålkastarna skall ha ett ljusflöde större än 
1200 lumen och vara bredstrålande, kappslingsklass IP67.  
 
 
Ingående komponenter 
 
Allmänt 
 
Våtutrymme 
 
Lista på ingående komponenter i våtutrymmet 
Väggmonterad tvättränna i rostfritt stål lämpliga för grovtvätt av händer och 
armar. 
Höga kranar med manuell ventil. 
Speglar i rostfritt stål över hela handfatet. 
Pappersdispenser (M1 System) monterad på lämpligt ställe i anknytning till 
handfatet. 
Tvål dispenser (S1 System) monterad på lämpligt ställe i anknytning till 
handfatet. 
Värmefläkt för fast installation, tillexempel: Elbjörn VF 9F2 (Kapslingsklass 
IP55). Montering sker enligt ritning. 
 

 
Apparatrum 
 
Lista på ingående komponenter i apparatrum 
 
En lista på ingående komponenter specificerad till tillfredställande nivå. 
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Systemsäkerhet 
 
Allmänt 
Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) kap. 3 §8, lyder inledningsvis: ”den som 
tillverkar, importerar, överlåter eller upplåter en maskin, ett redskap, 
skyddsutrustning eller annan teknisk anordning skall se till att anordningen 
erbjuder betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall, när den släpps ut på 
marknaden, avlämnas för att tas i bruk eller ställs ut till försäljning...”. 
Även brister i t ex miljötålighet och driftsäkerhet hos 
objektet/materielsystemet kan indirekt påverka systemsäkerheten och orsaka 
skador/olyckor. 

.  
 
Märkning 
Utomhus ska all märkning ske med metallskyltar.  

 
 
Handhavande- och anvisningsskyltar som erfordras för beskrivning av 
speciella moment ingående i upprättande, drift och ned stängning skall i 
erforderligt antal tas fram och monteras. 
 
Varningsskyltar som erfordras för varning vid upprättande, drift och 
brytning skall i erforderligt antal tas fram och monteras. 
Varningsskyltar skall utföras med svart text på gul botten i enlighet med SIS-
031511. 
 
Skyltar skall finnas som visar brandskyddsutrustningens placering. 
Skyltar för brandredskap skall utföras med röd bottenfärg enligt 
Räddningsverkets föreskrifter 
 
El: Vid varje eluttag skall finnas skylt som visar gällande gruppsäkring. 
 
Alla kablar skall identitetsmärkas med tillförlitliga märkhylsor och skyltar. 
Identitetsmärkningen skall utgöras av i första hand kabelns ritningsnummer 
och i andra hand en beteckning som kan återfinnas i en av leverantören 
uppgjord förteckning med ritningsnummer. 
 
Gruppcentralen skall märkas enligt anvisningar i ELSÄK-FS gällande utgåva. 

I gruppcentralen skall en entydig märkning finnas på eller i anslutning till 
komponenterna.  
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Krav 
 
Elsäkerhet 
Elsäkerheten skall följa rådande standard.  
samtliga el-komponenter monterade inne i containrarna ska vara vatten och 
dammtäta med kapslingsklass lägst IP 44 och komponenter monterade på 
utsidan av containrarna ska vara vatten och dammtäta med kapslingsklass 
lägst IP 56, SS EN 60529. 
 
Arbetsmiljökrav 
Stöt, vibrationer, buller 

Maskinella anordningar installeras så att god ljud- och vibrationsdämpning 
uppnås vid normala driftsförhållanden. För eventuellt tillkommande materiel, 
väljs byggnadssätt så att ljudnivån hålls låg. 

 
Service 
Vid all konstruktion ska underhållsbehovet tillgodoses så att en rimlig 
åtkomlighet av materiel och anläggningar uppnås. Detta gäller speciellt 
batterier, filter, nivåkontroller m.m. med hög servicefrekvens, men även övrig 
materiel med åtkomstbehov vid underhåll 
 
Transport 
”Vid transport till sjöss skall containern kunna transporteras som fullt 
sjöklassad 
container (CSC godkänd)”. Elanslutning ska vara försänkt så att den inte 
hamnar 
utanför containerns yttermått 
 
Miljökrav 
Containern skall uppfylla Miljöbalken SFS 1998:808 med tillhörande 
förordningar samt övrig relevant svensk miljölagstiftning. 
 
Drift 
Elektrisk utrustning får inte vara störande eller störkänslig på sådant sätt att 
funktionen försämras vid samkörning med andra anläggningar. 
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Bilaga 2: Värdeflödesanalys 
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Bilaga 3: Värdering av element 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 

 
 

Bilaga 4: Intervju – Magnus 
Johansson 

 
 

Vilken roll hade du på SAAB när du arbetade med 
kravspecifikationer? 
 
Jag jobbade på karossberedningen och vi installerade 
produktionsutrustning och byggde om i karossverkstaden. Det handlade 
om allt från mindre ombyggnader till installation av nya Liner för nya 
modeller. Jag var bland annat med och installerade flera ”liner” till 
Cadillac mellan 2006-2008.  

Var du med och arbetade med kravspecifikation innan ni hade något 
standardiserat arbetssätt? 
 
Kravspecifikationernas utveckling på SAAB har varit en långsam process. 
Jag har jobbat på SAAB i 30 år och det har alltid funnits 
kravspecifikationer från tidigare projekt som man anpassat och utvecklat 
under årens gång. Man har aldrig ändrat allt på en gång.  
Kravspecifikationerna är uppdelade i flera delar, huvuddelarna är en 
ekonomisk juridisk del. Sen för karossverkstaden fanns en 
mekaniskstandard och en el standard. De här standarderna har varierat 
under åren, från att varit mer eller mindre detaljistiska. Sen är det en del 
biltekniska krav på produkten som när man installerar en "karossline”, 
kvalitets krav på produkten, toleranser från ritning och att maskinen 
skulle ha viss kapacitet i utfallet, cykeltid osv. 
 Sen om man bryter ner mekanisk och elektriskstandard så är de 
nedbrutna i flera ”understandarder”. En standard som man ofta hänvisar 
till är standarden för industriell elinstallation. Men sen bygger vi på den 
med mer detaljistiska krav på hur själva styrutrustningen skall utformas. 
Kravsättningen har väldigt länge varit ganska detaljistisk.  
Och det var inte någon skillnad när GM tog över, deras standard var även 
den väldigt detaljistisk. Den var inne på detalj när det gäller styrsystem, 
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både SAAB och GM´s standard var uppbyggd så att leverantören fick 
ganska mycket vägledning. Det var egentligen en färdig konstruktion på 
en generisk ”line” som kunde bygga vad som helst. Intuitionen var att han 
skulle följa detta så att inget blev fel. Leverantören tycket ofta detta var 
bra för att det minskade risken för fel. 
 Ibland är det bra att ha en detaljistisk standard och ibland vill inte 
leverantören ha det för att själva kunna finna nya lösningar. 
 
 När skall man använda en detaljistisk kravpec. och när skall den 
göras mer ”öppen”? 
 
Våra motiv för att ha det på styrsystem var att det inte fick bli olika. Vi lät 
olika leverantörer bygga likadana maskiner och ville därför att det skulle 
vara exakt lika. Men vi styrde dem mot fabrikat och variant av robotar så 
att personalen känner igen sig i systemet och att man kunde använda 
samma reservdelar. Det var en trygghet för oss, för vi hade ju redan 
provkört systemet så vi visste att det fungerade. Det var även en trygghet 
för leverantören, just för att han visste att systemet var provkört. Det var 
väldigt lite diskussion om den standarden.  
Jag jobbar nu på ett annat företag inom shipping branschen och där 
arbetar man inte med så detaljistiska standarder. Det är en katastrof, för 
ibland har leverantörer tolkat den luddiga standarden olika och så blir 
det tjafs om utfallet. 

 
 

Ni skulle alltså gynnas av en mer detaljerad standard? 
 
Ja. När det är internationella företag så är det en väldig styrka att använda 
detaljistiska standarder. Man kan ju få det att fungera på hundratals olika 
sätt men det är tråkigt om säljare och köpare har olika idé om hur det skall 
vara, för då får någon göra om eller någon ge sig. 

 
Arbetade ni med att förbättra standarden under din tid på SAAB? 
 
Ja, 
 
Tog ni fram någon mall eller användes endast äldre ”kravspecar” som 
underlag? 
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Det kan ju diskuteras hur styrd den processen var men vi gjorde ofta 
analyser av misstag och försökte åtgärda dem så att felet inte upprepades. 
Detta gjordes både när projektet var slut och efter en tid när systemet vart 
i produktion för att återknyta kunskapen.  
Jo vi hade en kravpecmall för olika typer av utrustningar, det var så jag 
började på ett sådant arbete med att ta fram en sådan ”line”. Då börjar 
man med att ta fram de dokumenten och vi levererade ofta dessa på en 
CD-skiva för att det var så stora dokument. Så det var jättemycket pdf-
filer, det var mycket jobb att bara hålla koll på alla dokumenten. Man 
använde sig av en hierarki för att lyckas med detta, mötesprotokollet som 
använts i mötet när man gjorde upp affären var överst i hierarkin och 
sedan kom de affärsmässiga grejerna, där efter lagkrav och dylikt och 
först längre ner fanns de tekniska kraven. Det jag hoppade över där, 
produktkraven låg högt upp i den hierarkin för det är ju rätt viktiga, vad 
som skall tillverkas. 
I de sista projekten arbetade vi med ett par tyska och ett par svenska 
leverantörer och det är ganska lite skillnad i bilbranschen. Genom åren 
har jag jobbat med många olika företag från många olika länder, och 
även om fabrikerna är olika så är tekniken i stort relativt lika mellan olika 
fabriker inom bilbranschen. Det är så lätt att jobba med de som är vana 
vid bilindustrins krav. 
 
Vilka var det största problemen som ni stötte på under arbetet? 
 
Det var väll om man hade varit otydlig i ”kravspecen” så att leverantören 
trodde att han sålt något annat än vad vi trodde vad vi hade köpt. Därför 
var det viktigt att väldigt tydligt beskriva vad vi ville ha. Det kände jag att 
vi var ganska bra på, man kunde inte få en korrekt offert om inte 
leverantören hade beskrivit uppgiften bra så att vi fattade att han förstått 
fullt ut vad som skulle göras. 
 
Men ni hade möten med leverantören under projektets gång för att 
stämma av att allt blev riktigt? 
 
Ja. 
Vi hade krav på oss att alltid lämna offert till minst tre leverantörer och 
då hade man möten där leverantören fick presentera sin lösning, Han 
visade en layout och fick visa detaljer i sin konstruktion på hur han hade 
tänkt, så vi fick en bild av vad är det vi köper. Det är rätt så mycket fokus 
på layout, hur han byggde upp sin maskin, det var ett krav för dessa 
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möten att han skulle ha en layout på sin maskin och att han kunde beskrev 
flödet och hur mycket plats systemet tog. 

 
 

Vart specificerade ni de kraven på leverantören? 
 
Vi talade om för leverantören att så här många kvadrat meter får du max. 
När vi tillverkade en bilmodell hade vi en idé om hur mycket utrymme det 
tog att tillverka modellen.  
Vårt förslag var ingen riktig ritning utan var en blocklayout, vi beskrev att 
på den här ytan vill vi få något tillverkat.  
 
För tillexempel en motorhuv då var det bestämt att han skulle få ytterplåt 
och innerplåt, det hade vi bestämt eftersom vi gjort konstruktionen, 
mycket sånt var givet, som huvlås, gasfjäder, plåt och andra ingående 
komponenter. De skulle in i ena änden och ur andra skulle det komma en 
huv.  
Men det var ju för oss vikigt med yta och mängdutrustning. Det var sådant 
som vi tittade på när leverantören kom med sin offert, såklart var pengar 
också väldigt vikigt 
.  
Min uppgift är att göra en ”kravspec” för en lite mindre komplicerad 
detalj och jag har inte hållit på med nått sådant här tidigare. Har du 
några tips på hur man skall börja? 
 
En sak som är väldigt vikigt i alla projekt är tiden, att man har en tidplan 
klar för sig, ofta är det ju så att någon har en idé om när det skall varar 
färdigt och då får man fundera på hur mycket grejer det skall ingå och 
hur många leverantörer som är inblandade. Om det är mycket som skall 
byggas ihop så är det även verkstadstid och sådant som måste räknas 
med. Och för sig själv göra en tidplan bakåt, tar det lång tid så ska ju dom 
fundera på anbudet. Tidplanen är jätteviktig att ha klart för sig och inte 
hamna i tidsnöd. 
Och ha stor respekt för leverantörens tid, en leverantör om du kommer 
och säger att jag måste ha en grej klar om tre månader och han säger 
-Jag har fullt i verkstaden 
Då blir det jätte dyrt för dig för då måste han ta in extra folk och sånt. 
Så det sista när SAAB hade väldigt ont om pengar då gjorde man en del 
lyckade inköp, jag lät tillexempel tidplanen vara öppen. Leverantören fick 
göra det när han hade tid, det ledde till att priserna sjönk till hälften. För 
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då kunde leverantören lägga in jobbet när beläggningen var låg i hans 
verkstad. En del kunde inte förstå hur det kunde bli så billigt, för tidigare 
hade man köpt med en ”sluten” tidsplan.  
 
Men då fick ni vänta lite i stället? 
 
Ja vi fick vänta lite, men vi tjäna ändå på det, för eftersom SAAB gick med 
förlust då så hade vi inte pengar, men det var lönsamt att göra det, men 
för att köpa det var vi tvungna att låna pengar, för vinsten kommer ju först 
efteråt.  Så därför är det också bra att ha gott om tid i tidplanen från 
början men sedan ska kanske inte genomförningsplanen vara så lång. När 
man väl gör saker får det gärna gå fort för det binder upp mycket resurser 
både hos en själv och hos kunden. Bara att man gör något så genererar 
det arbete i sig. Men tidplanering är viktig så att man får känsla för vad 
som skall göras så att tiden verkligen räcker till. 
 
 
 
Nått mer som du kan komma på att man skall tänka på? Eller något ni 
lärde er av det projektet? Förutom tidplan. 
 
När man har krav på sig från flera leverantörer och skall jämföra anbud, 
så är det viktig att man är tydlig i sina krav så att leverantören fattar vad 
det är han skall leverera. Då kan man hamna i en jättesvår situation om 
man inte varit tydlig nog och leverantören inte fattat. Innan man köpt går 
det att rätta till, men det är ju krångligt, för då kan det vara någon 
inköpare som tycker priset är jättebilligt och förstår inte att det inte är 
rätt system som det gäller. Det blir krångligt även för leverantören för då 
måste han höja priset på grund av att han missat att ta med massa grejer.  

 
 

Vad händer då leverantören inte har levt upp till de kraven som varit 
ställda? 
 
Vi löste ofta det med en betalningsplan, 20 % vid order, 20 % till vid 
fysisk leverans, 20%  när utrustningen var igång, 20% när huvarna var 
kvalitets godkända och för de sista 20%-en,  då skulle systemet gått i 
serieproduktion i tre månader och all dokumentation var granskad och 
godkänd. Man hade ju 20 % av årdervärdet kvar som gisslan. För det är 



54 

ju så när det är något komplicerat man köper då vet man ofta först efter 
om allt är rätt. 
 
Men de kunderna till er som tillverkade, dom måste haft mycket 
personal för att hantera all dokumentation som ni skickade? 
Vi har faktiskt gjort rätt stora affärer med rätt små engineering bolag, jag 
tänker på ett bolag i Göteborg (LKN) tror jag de hette. De är nog inte mer 
än 18 anställda och vi köpte för 380 miljoner kronor av dem. Och de hade 
ingen egen tillverkning, de hade bara några konstruktörer, de konstruerad 
den övergripande layouten och jiggkonstruktionen sen köpte de all 
tillverkning av olika företag. 
 
Vad är anledningen att inte ni gjorde som dem och köpte tjänsten rakt 
av tillverkarna? 
Det var ett strategiskt beslut, för länge sedan hade SAAB en jiggverkstad 
men den lades ner för att den band för mycket kapital.  
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