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Sammanfattning 
Systemutveckling idag är någonting som sker globalt i vår samtid. I västvärlden förlitar vi oss 
på Informationssystem för att samhället skall fungera. System är kostsamma att utveckla och 
tar tid att arbeta fram. Dessutom kan det bli kostsamt för företag som eftertraktar ett system. 
Med denna uppsats vill vi undersöka kravhanteringsprocessen och dess problem som kan 
uppstå i praktiken. 

Uppsatsen har i syfte att beskriva de problem som kan uppstå i systemförvaltningen kopplat 
till arbetet i kravhanteringen i praktiken. Uppsatsen utgår ifrån en litteraturstudie och en 
kvalitativ undersökning. 
 
Det vi fick av undersökningen var ett antal problem som man stötte på i processen, främst 
kravdokumentation som är en del av kravhanteringsprocessen som är en samling av krav 
systemet skall utföra. Dokumentation är även kritiskt om du sedan skall systemförvalta för att 
förstå vilka konsekvenser ett nytt krav har för ett system. Vissa av de respondenter som vi 
intervjuade hade inga dokumenterade krav och hade problem med förvaltningen. Ett annat 
problem som uppkom genom undersökningen var att kommunikationen var en stor 
problemområde i kravhanteringen. Synsätt, erfarenhet och kunskap är viktiga faktorer i 
kravhantering. Eftersom det finns flera roller som medverkar i denna process som alla tolkar 
begrepp på sitt eget sätt, kan det leda till problem och brister i kravhanteringen.  
 

Förord 
Vi vill tacka vår handledare Kai Wistrand samt andra studenter som hjälpt oss att genomföra 
denna uppsats. 
Vi vill även rikta ett stort tack till företaget som vi fick uppdraget ifrån och de respondenterna 
vi har träffat för det de bidragit med i denna studie. 
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Begreppslista 
Under detta kapitel beskrivs de begrepp som behandlas i uppsatsen. Syftet med denna 
begreppslista är att läsaren enkelt ska kunna förstå dem. 

Begrepp Förklaring 

Företag X Företag X är ett IT-företag som denna uppsats har byggts 
kring och de arbetar med exempelvis kravhantering. 

Krav En funktion eller ett behov som ett system ska kunna 
uppfylla. Det finns både funktionella och icke-funktionella 
krav(Eriksson, 2007 – Kravhantering för IT-system). 

Utvecklare En utvecklare är en person som programmerar och 
konsumerar krav utifrån en kravdokumentation. 

Dokumentation Dokumentationen för krav är ett kontrakt mellan beställare 
och utvecklarna. I dokumentationen beskrivs vad systemet 
skall utföra och innehålla. 

Systemutvecklingsprojekt och 
systemutveckling 

Systemutveckling och systemutvecklingsprojekt har använts 
som synonymer genom hela denna uppsats.  
Med dessa begrepp menar vi vidareutveckling av befintliga 
system.  
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1 Inledning 
I detta kapitel diskuteras uppsatsämnet samt bakomliggande orsaken till vår studie. 
Bakgrunden resulterar i en frågeställning som kommer ligga till grund för studien. Syftet med 
studien förklaras i detta kapitel och därefter formas en frågeställning. Avgränsningen för 
studien och studiens intressenter tas upp i slutet av kapitlet. 

1.1 Bakgrund 
I dagens informationssamhälle finns det trängande behov av att hantera informationsströmmar 
på ett effektivt och konkurrenskraftigt sätt. I de flesta organisationer är huvudverktyget 
informationssystem och är därmed ett vitalt område inom organisationen. (Svensson, 2008) 
En omfattande del av ett systemutvecklingsprojekt består av kravhantering. Metoden RUP 
förespråkar att kravhantering ska ske under hela projektets livscykel(Wiktorin, 2003). 
Figuren nedan beskriver olika faser i metoden RUP. Det markerade området på figuren visar 
kravhanteringsprocessen under ett systemutvecklingsprojekt. Figuren illustrerar tydligt att den 
största delen av kravhanteringsarbetet sker i början av projektet. Sedan minskas 
kravhanteringen successivt under arbetsprocessen men hanteringen av krav avslutas inte 
förrän projektet nått sitt slut.  
(Andersen, Erling S, 1994). 
 

 

Figur 1 Modell över Rup´s faser ((http://www.ibm.com/developerworks/rational/library/3012.html) 

 

”Bristande  krav  är  ofta  den  största  felkällan  vid  utveckling av IT-system”  (Eriksson, 2007 s. 
8). 
Felaktigheter i ett systemutvecklingsprojekt kan leda till IT-system med brister. Då ett 
systemutvecklingsprojekt fallerar kan en av orsakerna vara att kravinsamling sker på ett 
ineffektivt sätt, så som dålig dokumentation och prioritering. 

http://www.ibm.com/developerworks/rational/library/3012.html
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Konsekvenserna av en bristande kravhantering kan bli: 
•  Systemet  blir  färdigt  senare  än  planerat 
•  Utvecklingen  och  systemförvaltningen  kostar  mer  än  beräknat 
•  Användbarheten  felbedöms  och  leder  till  missnöje  hos  identifierad  målgrupp 
(Svensson, 2008) 
 
Ett krav kan definieras som, en önskvärd egenskap eller funktion hos ett IT-system (Wiktorin, 
2003). Ett krav ska också vara möjligt att mätas så att det i slutprodukten går att se hur väl det 
är uppfyllt(ibid). När en kravspecifikation skrivs utgår man ifrån användarnas behov och 
beskriver vilka önskemål de har(Andersen, Erling, 1994). Problemet med det är att 
användarna ofta inte vet vad de vill att systemet ska kunna göra, eller om det ens går att 
implementera. Det finns olika sätt att underlätta detta genom att modellera krav med hjälp av 
prototyper eller skisser(Eriksson, 2007). 

1.2 Problem och frågeställning 
Det ämne författarna avser att studera i uppsatsen är de problem som kan uppkomma i arbetet 
med kravhantering gällande systemförvaltning. De förkunskaper författarna hade var att 
kravhantering är en omfattande och komplex process, som kräver kommunikation mellan 
olika parter involverade i systemutvecklingsprojektet. Bilden nedan visar att de olika parterna 
i projektet samarbetar genom att föra kraven från beställaren till arkitekten och sedan ned till 
utvecklaren. Det som markerats på bilden med cirklar är kommunikationspunkter mellan 
beställaren och arkitekten och sedan från arkitekten till utvecklaren. Det författarna ska 
studera i denna uppsats är om det sker problem i projektteamet i kravhanteringsprocessen och 
vilka dessa problem kan vara Vi ska även jämföra de empiriska svaren med det som skrivs i 
teorin, vår litteraturstudie. 
Kravhantering lägger grunden till målet med projektet och behöver därmed vara tydlig där 
inget lämnas åt slumpen.  
Men oftast uppfyller kraven inte kundens förväntningar vilket gör att kunden blir missnöjd. 
Vid detta arbete ligger fokus på att identifiera vilka problem som uppstår vid kravhantering 
(Svensson, 2008). 
 

Frågeställning: Vilket är de största problemen som uppstår i kravhanteringsprocessen i 
praktiken? 
 

 
Figur 2. Modell över hur kommunikationen ser ut ( Källa egen.) 
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1.3 Syfte 
Studien syftar till att genom fältstudier redovisa vilka problem som kan uppstå vid arbetet 
med kravhanteringsprocessen för att också jämföra med de problem som beskrivs i vår 
litteraturstudie. Denna studie kan ligga till grund för vidareforskning om hur man 
effektiviserar kravhanteringsarbetet. Denna uppsats kan vara till nytta att forska vidare på 
eftersom om kravhanteringsprocessen förbättras kan kostnaden och tidsplanen för 
systemutvecklingsprojektet reduceras (Bryman, 2010). Därmed kan denna uppsats också vara 
till nytta för företag som har som mål att förbättra sitt arbete med kravhantering. 

1.4 Avgränsning 
De problem som forskarna identifierar avser vi också att föreslå en eller flera förslag på hur 
dessa problem kan åtgärdas eller förbättras. Vi har även valt särskilda 
systemutvecklingsmetoder så som RUP och de agila metoderna Scrum och XP. Från metoden 
RUP har vi valt att begränsa oss till analysfasen. Kravhanteringsarbetet kan utföras på både 
befintliga system och nya system men i denna studie begränsas det endast till kravhanteringen 
inom befintliga system. 

1.5 Intressenter 
Denna studie är till nytta för intressenter som producerar och konsumerar krav för 
informationssystem. Verksamhetsaktörer ska därmed få en bättre bild på vad som brister i 
arbetet gällande kravhantering och därmed kunna förbättra det. Studien kan också ligga till 
grund för vidareforskning inom ämnet problem som gäller kravhantering. 

1.6 Perspektiv 
Samhällsvetenskaplig forskning kan påverkas av flera olika element. Nedan visas hur dessa 
element styr den forskning som genomförs (Bryman, 2001). 

 
Figur 3 Faktorer som påverkar samhällelig forskning (Källa: Bryman, 2001) 

Det som avgör ett forskningsresultat och hur den formas är forskarens värderingar. 
Värderingar är en persons åsikter om någonting och under en forskningsstudie kan forskarens 
värderingar förändras med tiden. Värderingar kan vara omedvetna, oreflekterade eller 
underförstådda, vilket leder till att det är svårt att bli helt objektiv i forskningen (Goldkuhl, 
2011). Det perspektiv man har bör också kunna ses från flera olika perspektiv för att få en 
större förståelse för det som studeras (Avdic, 2011). 
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1.8 Kunskapsbehov 
Tidigare i uppsatsen har vi nämnt att om systemutvecklingsprojekt inte blir det precisa resultat 
som förväntats betyder det att det brister någonstans. Det företag vi har varit i kontakt med 
anser att problemen främst sker när dokumentationen av krav ska göras. Där 
kommunikationen mellan utvecklare och kravanalytiker inte är på en bra nivå för att vara 
begriplig. Det kan vara alldeles för otydlig, eller för detaljrikt vilket inte heller är bra för det 
påverkar hur något ska implementeras. Behovet för att lösa de problem är nödvändigt, men då 
denna uppsats inte fokuserar på en lösning blir studien en förstudie för att redovisa vilka 
problem de måste arbeta vidare på. 

 

1.9 Kunskapsläge 
Det har gjorts flera studier på området kravhantering, dessa studier har fokuserat på olika 
delar som behandlar kravhantering. Studier som forskat om problem som finns i praktiken har 
föreslagit vidare forskning på området kravhantering. Vi har tillämpat detta för att titta om 
problemen fortfarande består och om problemen är vanliga problem som är återkommande. 
Från studien “Kravhantering  i  systemutvecklingsprojekt:  Problem  i  praktiken”  som skrevs av 
Jessika Svensson år 2008 anser vi det vara intressant att undersöka om det skett några 
förändringar efter fem år inom kravhantering för systemutveckling. 

2. Metod 
I detta kapitel avser vi att redovisa vilka tekniker som har använts för att samla in 
information och hur vi har sammanställt och analyserat materialet. 

2.1 Tillvägagångssätt 
Studien inleds med en litteraturstudie om kravhantering och vilka olika tekniker och arbetssätt 
som bör tillämpas. Vilken litteratur och vilka forskningsartiklar vi valt att använda kommer 
att redovisas i denna studies kapitel om litteratur(2.2.1). Därefter kommer vi att genomföra 
intervjuer på IT-företag som är verksamma inom kravhantering för att få en bild över hur 
företagen arbetar i verkligheten. Vi kommer därefter att utvärdera den insamlingen av data vi 
har gjort och jämföra de empiriska svaren mot den litteraturstudie vi har. 

2.2 Datainsamling 
Det finns två olika typer av datainsamling, den ena är från primärkällor och den andra från 
sekundärkällor. De primära källorna är sådan som forskarna själva har fått fram, exempelvis 
intervjuer eller enkäter. Medan sekundära källor är sådant som andra personer har kommit 
fram till förut. Sekundära källor måste även värderas olika. Vilka författare har skrivit 
litteraturen eller artiklarna är väsentligt att ta reda på för att värdera författarens kunskaper. 
Det är tillförlitligheten och hur aktuella dessa är som bör beaktas(Avdic, 2011). 
Undersökningen påbörjades med en litteraturstudie inom områdena kravhantering och 
kravdokumentation för att det är ett ämne vi har lite kunskaper inom och även för att hitta en 
avgränsning och styra in oss i en frågeställning. Därefter har vi bestämt att avgränsa oss till 
kravhantering och läst mer om de olika metoder som finns inom ämnet. Inom de olika 
metoderna finns det olika sätt att hantera och dokumentera kraven på. Vi ska även utföra en 
intervju och göra en kvalitativ studie på det, där vi sammanställer de svar vi fått. 
 
De databaser som har använts vid studien är de som Örebro Universitet har att tillgå, Google 
Scholar, DiVa och Summon. Det vi ville åstadkomma med sökningarna vetenskapliga artiklar 
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som beskrev problem som berör kravhantering. Vi använde sökord som requirement 
documentation, reverse engineering, requirement management, requirement analysis, 
requirement software documentation, requirement RUP, requirement SCRUM. Urvalet blev 
också begränsat för vetenskapliga artiklar. Vi valde att ta med en tidigare uppsats som också 
hade forskat om problem i praktiken för att jämföra om problemen fortfarande kvarstår. De 
artiklar vi valde att ta bort sen var artiklar om reverse engineering, eftersom det perspektivet 
syftar mer mot ett ingenjörsperspektiv och företagX arbetar inte heller med metoden reverse 
enginering. Artiklar om dokumentation valde vi att välja bort därför att dokumentation är bara 
en del av kravhanteringsprocessen och dokumentationen var inte tillräcklig orsak till 
problemen som finns om kravhantering.   
 

2.2.1 Val av litteratur 
För att stärka trovärdigheten för forskningsstudien är det viktigt att redovisa vilka källor som 
använts under studien. Andra personer som läser studien ska kunna analysera de material som 
har använts och kunna värdera detta. En bra studie bör redovisa använda källor, hur dessa har 
hittats och vilka kriterier som forskaren har använts i de sökanden som gjorts. 
En bok som vi använt oss av är Ulf Erikssons bok om kravhantering för IT system. I boken 
berättar han om kravhantering från grunden med avancerade tekniker och olika arbetssätt. 
Annan litteratur vi har använt oss av är litteratur som rör metoder när det gäller forskning. 
Metoden vi kommer använda oss för vår studie är en kvalitativ, därför har vi också gjort ett 
urval om litteratur för kvalitativa metoder. 
I vår studie tar vi också upp olika sätt att dokumentera krav, vilket också är ett problem i vissa 
fall på företagen. Till det har vi använt oss av en bok som heter Fyra rundor med RUP. Boken 
är skriven 2003 och tar upp hur användningsfall från RUP kan användas för att dokumentera 
krav. 

2.2.2 Insamling av primärdata 
Insamling av denna primärdata har skett genom semi-strukturerade intervjuer. Vi har totalt 
haft 5 intervjuer och samtliga respondenter har arbetat på något IT-företag och varit 
verksamma inom kravhantering. Bryman(2001) och Oates(2006) ger tre olika typer av 
intervjuformer, dessa är 
 
 Strukturerad intervju 
 Standardiserad intervju 
 Semi-strukturerad intervju 

 
En strukturerad intervju kan även kallas för standardiserad intervju. Syftet med den typen av 
intervju är att frågorna alltid är detsamma för varje respondent och svaren ska skilja sig så lite 
som möjligt. 
Eftersom respondenterna har varit verksamhetspersoner som både producerat krav och 
konsumerat krav har frågorna haft olika betydelse för respondenterna och en del frågor kunde 
inte besvaras från några respondenter. Svaren har därför skilts åt mellan respondenterna i 
vissa frågor. Vi har även fått förklara mer specifikt vad vi menar med våra, samt ställt 
följdfrågor på de svar respondenterna gett oss. Våra intervjuer är därför semi-strukturerade 
intervjuer. 

2.3 Design av intervjufrågor 
Intervjufrågorna är designade som en kvalitativ undersökning om hur 
kravhanteringsprocessen ser ut och vilka problem som finns när man arbetar med krav. Vi 
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valde att dela upp frågorna i kategorier för att enklare kunna skilja till vad frågorna är 
kopplade till för typ av moment i kravhantering. Intervjun är indelad i fyra kategorier och den 
första är, Berätta om dig själv och avser att respondenten kan berätta om de arbetsuppgifter 
han eller hon har i verksamheten och hur lång erfarenhet han eller hon besitter. Det är för att 
stärka trovärdigheten i det respondenten säger (Oates, 2006). Andra rubriken är 
kravhanteringsprocessen. De frågorna som ställs där syftar till att lokalisera problem som de 
har gällande processen för att analysera om problem finns i processen. Rubrik tre, om teamet 
syftar till att ta reda på om det är personer som ingår i kravhanteringsprocessen som har 
betydelse för hur resultaten blir. Rubrik fyra är om kommunikation och syftar till att ta reda på 
vilken betydelse kommunikationen har mellan verksamhetsaktörerna när krav ska produceras 
och konsumeras. Eftersom våra frågor kommer att få svar utifrån respondenternas egna 
perspektiv och frågorna även ska generera ett generellt svar blir vår intervju av en kvalitativ 
karaktär (Bryman 2001). Vid utformning av intervjufrågor har vi inte valt att ställa alltför 
många frågor, utan vi har skrivit frågorna utifrån vad vi tror vi kommer få ut mest av 
respondenternas svar. För långa intervjuer kan få en konsekvens av att respondenterna blir 
uttröttade och inte ger bra svar (Oates, 2006). 
 

Det första respondenten ombeds att göra är att berätta om sig själv, vilken roll personen har i 
sin verksamhet och hur länge den har arbetat inom det. Syftet avser att ta reda på hur stor 
erfarenhet personen har inom yrket och vilken roll den spelar. Hur stor erfarenhet personen 
har kan ha betydelse för hur tillförlitliga deras uppgifter är (Oates, 2006).  En person som inte 
har så stor erfarenhet kanske har ett mindre givande svar än någon som har längre erfarenhet, 
och därmed missar att ge information eller beskriver saker fel. Den andra delen av intervjun 
syftar till att få fram information utifrån respondentens perspektiv på 
kravhanteringsprocessen. För att ett systemutvecklingsprojekt ska bli så bra som möjligt krävs 
en effektiv kravhanteringsprocess, och utifrån intervjufrågorna kan information från 
respondenterna identifiera de aktuella bristerna. Tredje blocket är frågor om teamet och syftar 
till att ta reda på hur stor betydelse teamet har för kravhanteringen. Den sista delen av 
intervjufrågorna handlar om kommunikation. Kommunikationen är en viktig del för att 
beställare och kunder ska kunna förstå varandra på en bra nivå och brister i kommunikationen 
gör att saker blir missförstådda.  
Formuläret med intervjufrågorna kan hittas i slutet på uppsatsen som 
bilaga.                                

2.3.3 Urval av respondenter 
De respondenter som vi ombedes att kontakta är verksamma inom företag X. Respondenterna 
som intervjuats är aktiva inom kravhantering, men arbetar inom olika roller. En del av 
respondenterna producerar krav medan andra konsumerar kraven (utvecklare). Handledaren 
som vi har haft kontakt med på företag X valde ut dessa personer till oss då vi beskrev 
rollerna hos de personer vi ville göra intervjuer med. Då alla respondenter vi kontaktade 
ställde upp på en intervju med oss fick vi sammanlagt fyra intervjuer från företag X. En 
respondent kontaktade vi själva från ett annat företag men han/hon hade tidigare arbetat på 
företag X. Totalt fick vi fem intervjuer. En intervju vi gjorde utfördes med två respondenter 
samtidigt, då deras tid för intervjuer skulle bli snäv under den veckan. 
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2.3.4 Etiska aspekter 

Bryman (2001) menar att man ska behandla de personer man använder i sin studie med stor 
respekt och enligt vissa principer. Principer man ska följa är informationskravet, som innebär 
att forskarna informerar vad undersökningens syfte är. Respondenten ska också få veta vilka 
moment som ingår i undersökningen. Eftersom intervjuerna har spelats in har också 
respondenten fått veta det direkt innan intervjun, och godkänt det. För att samtyckes kravet 
skulle bli korrekt uppfyllt har respondenten blivit kontaktad via mail först och sedan via 
telefon där vi har presenterat oss och berättat om syftet för intervjun. Därmed har alla 
intervjurespondenter deltagit frivilligt. Konfidentialitetskravet ska skydda respondenterna från 
deras personuppgifter. Vi har delgett respondenterna att deras namn inte heller ska visas i 
uppsatsen. Nyttjandekravet, de personer som intervjuats har fått information från forskarna att 
deras personuppgifter endast kommer att användas för studien och ingenting annat (Bryman, 
2001). 

Validitet 
Validitet är ett viktigt begrepp inom forskningen. Validitet syftar till att bedöma slutsatser 
från en undersökning och hur väl det hänger ihop. Det finns två olika typer av validitet, intern 
och extern. Det betyder hur resultaten av en studie kan anses pålitliga och giltiga (Forsberg, 
Wengström, 2003).  Enligt Skärvad och Lundahl (1991) kan validitet definieras som 
frånvaron av systematiska fel. 

Intern validitet 
Genom att undvika slumpmässig fördelning av deltagare så minskas risken att göra 
systematiska fel. Deltagarna för vår intervju är verksamma personer inom kravhantering och 
har valts av kunniga personer som arbetar inom företaget. Genom att personer som är kunniga 
och har arbetat med kravhantering, blir den interna validiteten mer tillförlitlig i vår studie 
(Forsberg, Wengström 2003). De slutsatser vi har dragit har gjorts därför att svaren på 
frågorna har varit relativt lika. 

Extern validitet 
Extern validitet syftar till generaliserbarhet, hur resultatet går att generalisera från urval till 
population. Studien vi har gjort är en kvalitativ studie vilket gör att det blir svårt att dra något 
generell slutsats eftersom populationen som använts inte varit stor.( Forsberg, Wengström 
2003) 

Reliabilitet 
Reliabilitet syftar till att visa hur tillförlitligt ett resultat från en studie är om samma studie 
görs om igen under samma förhållanden (Bryman, 2001). Reliabilitet avser när någonting ska 
mätas. Vid låg reliabilitet betyder det att mätproceduren enkelt kan påverkas av slumpfel, som 
exempelvis dåliga instruktioner om hur formulär ska besvaras(ibid). Med kvantitativa studier 
är det möjligt att lättare nå hög reliabilitet än det är för kvalitativa studier (Avdic, 2011). 

Bortfall 
De personer som intervjuats har varit verksamma inom olika delar av kravhanteringen. För de 
som varit verksamma med verksamhetskrav har vissa frågor varit bättre passande för dem. 
För de som varit utvecklare och verksamma för systemkrav har frågorna om Folket och 
Teamet inte kunnat besvaras. Detta är på grund av att respondenten inte arbetar just med 
kravhantering som han eller hon själv berättade, utan istället med konsumering av krav. 
Därför valdes dessa frågor bort vid intervjun med respondenten. 
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Metodkritik 
När vi bestämde tillvägagångssätt för att få prata med verksamhetskunniga personer kunde vi 
välja att göra det genom intervjuer eller enkäter. Värderingen föll på att intervjuer var det 
mest lämpliga för att få så bra svar som möjligt. En respondent föreslog till och med själv att 
intervju var det mest lämpliga, då hon själv ansåg att en enkät inte skulle ge lika värdefulla 
svar. När intervjufrågorna utformades var vi inte säkra på hur bra svar vi skulle få för att 
kunna utföra en analys. Därför beslöt vi oss för att genomföra semistrukturerade intervjuer, då 
man kan ställa följdfrågor på de svar som ges. Respondenterna fick frågorna skickade dagen 
innan för att kunna se frågorna, och därmed hinna fundera på dem, och vilka svar som var 
lämpliga att ge. Litteraturstudien som vi har gjort har mestadels skrivits utifrån faktaböcker. 
Att använda valida källor och ha ett kritiskt förhållningssätt till litteraturen är något som 
styrker trovärdigheten för studien (Avdic, 2011).  

Källkritik 
Litteraturen vi har utgått ifrån fanns tillgänglig på Örebro Universitet. Litteraturen som 
använts har även varit kursmaterial, vilket gör att det ofta är nytt material och därmed har 
genomgått en granskning. De vetenskapliga artiklarna vi använt har vi funnit på Örebro 
Universitets databaser, Google Scholar, Summon och DIVA. De vetenskapliga artiklar som 
publicerats i dessa databaser genomgår två granskningar av oberoende personer som inte vet 
vilka som skrivit artiklarna (Forsberg & Wengström, 2008). Detta stärker också att artiklarna 
är äkta. Alla artiklar vi har haft har inte varit nya artiklar från 2013 men de har skrivits under 
2000-talet, vilket vi anser vara bra material som ändå håller hög tillförlitlighet. Artiklarna har 
också publicerats med namn och datum på när den publicerades. Tidssamband är något som 
har betydelse för trovärdigheten. Ju längre tid som har gått mellan en händelse och källans 
berättelse desto större skäl finns det att tvivla på källan(Thurén, 2013). 
De intervjuer vi har genomfört har varit på huvudföretaget vi har haft kontakt med samt 
företag som samarbetar med huvudföretaget. Alla personer har haft varierande erfarenhet av 
arbetet med olika typer av krav inom olika system. Varje respondent har i början av intervjun 
fått beskriva sin roll och berättat hur länge vederbörande har arbetat med krav. Vissa frågor 
har de inte kunnat besvaras och vi har i vissa fall också fått ställa följdfrågor för att få mer 
information då respondenten inte direkt förstått frågorna. Vi har i vissa fall skickat frågorna i 
förväg för att respondenterna ska kunna fundera på frågorna. Det kan göra att vi fått ett mer 
givande svar i de fallen eftersom man läser frågan själv och kan därmed ge ett bättre svar. Vi 
har även skrivit med vilka mål vi avser med frågorna vilket gör att respondenten kan styra 
svaren mot de mål vi har satt upp. 

Analysmetod 
Efter intervjuerna transkriberades varje intervjudialog. Svaren kategoriserades efter 
kategorierna respondenter, kravhanteringsprocessen, teamet och kommunikation. Dessa lade 
grunden för resultatet, sedan analyserades svaren, vilka svar som var lika och vilka som skilde 
sig åt. Vi diskuterade om hur svaren kunde presenteras bäst, vi tog med det som var det mest 
väsentliga för respektive fråga. Svaren skrevs in i en tabell för att enklare kunna se en fråga i 
taget, och sedan presentera samtliga svar från de respondenter som kunnat besvarat den 
aktuella fråga. Resultatet har använts när vi skrivit analysen. 
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3 Teori 

3.1 Krav 
Krav som rör informationssystem kan man dela upp dessa i icke funktionella krav och 
funktionella krav. Funktionella krav syftar till vad användaren av systemet ska kunna göra. Ett 
exempel på ett funktionellt krav är att systemet ska kunna kommunicera med externa system. 
(Karlsson, M, u.å.) 
Ett informationssystem som saknar önskvärd funktionalitet eller funktioner som inte fungerar 
som de ska gör att systemet inte blir en användbar produkt. Resultatet innebär begränsningar i 
systemet som kan medföra irritation hos användare. 
Icke funktionella krav är krav på hur systemet ska fungera och är egenskaper hos systemet 
som användaren inte direkt märker av på samma sätt som de funktionella kraven (Umeå 
Universitet, 2012). Icke funktionella krav är oftast villkor som systemet ska hålla för att det 
ska kunna accepteras. Ett exempel på ett icke funktionellt krav är att ett system ska svara på 
en sekund, klarar inte systemet av detta har därmed inte kravet uppfyllts (Karlsson, M, u.å.). 
Icke funktionella krav kategoriseras enligt Hans Lunell i Fyra rundor med RUP i dessa fyra 
områden: 
Användbarhet- Ett system ska vara lätt för användaren att använda. Det ska vara lätt att 
minnas olika element i gränssnittet och systemet ska vara tilltalande för användaren att 
använda. 
Tillgänglighet- Krav på hur bra ett system kan hantera fel. Om systemet sällan kraschar är det 
tillförlitligt. 
Prestanda- Krav på att systemet ska ha en viss nivå av beräkningskapacitet. Ju högre 
prestanda systemet har desto högre beräkningskapacitet. Hur stor resursåtgång ska systemet 
ta. 
Underhållbarhet- Krav på hur lätt det ska vara att underhålla systemet. Att kunna anpassa till 
olika språk och att ha kompatibilitet med äldre programvara påverkar systemets 
underhållbarhet. 

 
Figur 4. Modell över olika krav ( Källa egen.) 

Definitionen på krav kan skrivas såhär:  Ett krav är en önskvärd egenskap eller funktion hos 
ett IT-system (Wiktorin, 2003). 
Definitionen betraktar som synes krav som något som kan uppfyllas helt, delvis eller inte alls. 
Ett krav är alltså inte begränsat till något som ovillkorligen måste vara uppfyllt. Med denna 
tolkning måste man ägna mer uppmärksamhet åt hur man bedömer graden av kravuppfyllnad. 
Här följer en kompletterande definition som kopplar kravets realisering till hur det är 
formulerat. 
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"Ett krav skall vara formulerat så att det är möjligt att avgöra i vilken grad det är uppfyllt i 
den slutliga produkten."(Wiktorin, 2003, s?) 

 

Processen för kravhantering innebär som tidigare nämnts inte bara att samla in och 
dokumentera dessa. För att få en bättre struktur i kravhanteringsprocessen kan man utgå från 
sex olika steg för att göra detta. 

Dokumentation 
Kravdokumentation är som ett kontrakt mellan beställare och utvecklare. 
Kravdokumentationen innebär även en överenskommelse mellan användare och utvecklare. I 
dokumenteringen beskrivs det noga om vad det önskade systemet skall utföra och innehålla. 
När dessa krav har blivit implementerade så kan man till grund säga att utvecklingen av ett 
nytt eller befintligt system är färdigt (Eriksson, 2007). 
Enligt Ulf Erikssons bok kravhantering för IT-system berättar han att en strukturerad 
dokumentation av kraven och en noga granskning av de inblandade i projektet kan leda till att 
systemet blir klart i rätt tid på grund av att man stöter på mindre hinder under utvecklingen. 
Därför är detta en mycket avgörande del under en mjukvaruutveckling. Dokumentation lägger 
en grund för vidareutveckling i framtiden. Eftersom dokumentationen ger en historik och kan 
motivera varför ett krav finns. Det finns ett antal olika krav i en krav dokumentation, det kan 
innehålla funktionella krav, icke-funktionella krav, användargränssnitt och designrestriktioner 
som kan vara valet av programspråk och operativsystem. 
Det är ett antal dokument som finns i en kravdokumentation. 
 
Förstudier: Enligt Ulf Eriksson är en förstudie en utredning av verksamheten för att försöka 
förstå hur verksamheten fungerar. Förstudier leder oftast till att man kan göra en bra 
kravspecifikation, uppdragsbeskrivning eller en/flera användningsfall. 
 
Visionsdokument: Ett visionsdokument beskriver visionen med systemet. 
 
Kravspecifikation: Det är ett dokument där man hittar alla krav enligt Ulf Eriksson kan det 
även kallas för en uppdragsbeskrivning. Dokumentets disposition består av en 

·          Inledning 
·          Systemglobala funktionella krav 
·          Funktionella krav 
·          Icke-funktionella 
·          Designrestriktioner 
·          Användardokumentation 
·          Upphovsrätt 
·          Regler 
 

Ian Sommerville (1998) beskriver kravdokumentet, som också kan kallas för Software 
requirementdocumentation, det som utvecklarna ska implementera. Kravdokumentet ska 
innehålla många olika kategorier och förklaringar som ska vara till stöd för alla 
verksamhetsaktörer och det ska skrivas på en begriplig nivå. Något som skulle kunna hjälpa 
till för detta är ett naturligt språk samt modellering med diagram för att få en bättre överblick 
och förståelse för dokumentationen. 
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Användningsfall 
Användningsfall illustrerar hur aktörer interagerar med ett system. Användningsfall kan 
användas i både förvaltning och nyutveckling av ett system. Det kan användas som ett 
komplement med en kravspecifikation eller så kan den ersätta den. 
 

Tilläggsprogram 
Det är ett dokument som innefattar icke-funktionella krav, lagkrav, designrestriktioner och de 
funktionella kraven som är gemensamma för hela systemet. 
 

Scenario 
Ett scenario visar flödet i systemet med användningsfall eller krav. 
 

Sekvensdiagram 
Det beskriver flödet och kommunikationen mellan aktören och systemet. 
 

Funktionsspecifikation 
Enligt Ulf Eriksson är funktionsspecifikation en detaljering och nedbrytning av kraven i en 
krav specifikation. 

Dialogbeskrivning 
Det beskriver systemets bildskärmsutseende. 
 

Designspecifikation 
Det är en nedbrytning och detaljering av kraven i en funktionsspecifikation. 
 

GUI-Standard 
Det är enligt Ulf Eriksson projektspecifika riktlinjer som används för att utforma ett enhetligt 
användargränssnitt för flera system. 
 

Komponentspecifikation 
Det är ett dokument som visar vilka komponenter som finns i systemet. 

3.1.1 Samla in 
När ett system ska byggas bör olika intressenter från verksamheten delta för att det ska bli så 
heltäckande som möjligt. Kraven här bör definiera syfte och mål, systemets omfattning och 
avgränsning. 
Beroende på hur kundens mål med systemet så finns det 12 olika tekniker om hur man samlar 
in krav.  De teknikera är 
 Workshop: Är när ett antal intressenter träffar en workshop ledare för att fånga krav. 

Man skriver oftast ner idéer på postit-lappar och sätter upp dem på en anslagstavla 
eller whiteboardtavla. 

 
 Ostrukturerad intervju: Det är en oförberedd intervju, man har ej skrivit ner frågorna 

man ska fråga.  Det är som en vanlig dialog. Fördelen med en sådan intervju är att det 
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kan ge en bra bild på vad som är viktigt för kunden, det är även kostnadseffektivt. Det 
negativa är att man måste ha en bra kompetens för att hålla diskussionsämnet i styr. 

 
 Strukturerad intervju: Är en förberedd intervju med ett förberett frågeformulär som 

för att få så bra svar som möjligt från kunderna. Fördelen med det är att den väldigt 
organiserad och effektiv. Nackdelen är att intervjuare kan bli inflexibel med valet av 
frågor. 

 
 Enkät: Är ned skrivna frågor som man kan ge ut till flera människor på snabb tid, man 

brukar distribuera det på webben eller så gör man det genom att dela ut frågorna 
personligen till respondenterna. Fördelen är att du kan få in fler åsikter från 
respondenterna på kort tid. Nackdelen kan vara att svaren du får inte är hållbara på 
grund av att frågorna på formuläret är otydliga för respondenten vilket får till följd att 
respondenterna misstolkar frågorna. De kan också välja att inte svara på vissa frågor 
och då blir datainsamlingen mycket mindre än vad som är förväntat. 
 

 Observation: En teknik när man studerar hur en eller flera användare arbetar i sin 
miljö i ett antal timmar. Det kan leda till djupare kunskaper hos den som fångar 
kraven.  – Utveckla lite mer  

 
 Prototyper: Det är någonting man skapar snabbt för att använda som underlag för att 

kvalitetssäkra kraven och att identifiera nya krav. 
 
 Användningsfall: Är en teknik när man illustrerar hur aktörer interagerar med 

funktioner i systemet. Man kan ta fram användningsfall med hjälp av workshops 
(Eriksson, 2007). 

 
 Prioritering: För att undvika dyra kostnader och tid som går om intet behövs kraven 

prioriteras. Prioritering finns till för att visa vilka krav som ger mest värde för 
pengarna och vilka krav som är tillhör en hög riskgrupp.  Ett sätt att göra detta är att 
sortera in kraven i vilken risknivå samt hur stort behov det finns att få med kravet i 
systemet i en matris. Genom detta kan beställaren och leverantören bestämma vilken 
prioritet ett krav ska få. När man sorterar görs detta i en såkallad värdeskala. Den 
innehåller hög, medel, låg, ska, bör. Vanligtvis finns det inte tid för att realisera alla 
krav och därför är en prioritering ett måste för ett systemutvecklingsprojekt. För att 
systemet ska bli så bra som möjligt och att kanske inte för mycket måste ändras i 
framtiden vid eventuella införande av nya krav är en kombination av alla kraven bäst. 
Det som kan orsaka problem vid denna typ av värdeskala ära att beställarna tenderar 
att prioritera de krav som har högsta prioritet vilket inte alltid är det korrekta. Ett krav 
som inte får systemet att inte fungera är egentligen inte av högsta prioritet. Att 
dokumentera kraven är nödvändigt för att alla intressenter ska kunna granska vilka 
krav som finns. Kravdokumentationen syftar till att beskriva vad beställaren vill ha. I 
kravdokumentationen kan man sedan gå tillbaka för att granska hur väl kraven har 
blivit uppfyllda eller inte. När sedan systemet är klar för överlämning behöver 
omfattande tester göras, delar av dokumentationen kan vara till hands då också. 
Utvecklarna behöver inte heller arbeta och göra saker i onödan utan de som finns 
beskrivet i dokumentationen är det som ska göras och inget annat. För att få en bra 
överblick på dokumentation bör dessa saker dokumenteras och beskrivas 

 

 Systemets funktion 
 In och utdata till varje funktion 
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 Flöden inom systemet 
 Flöden mellan systemet och andra system 
 Hur systemet är relaterat till andra system 
 Händelser i systemet 
 Verksamhetsregler 
 Icke funktionella krav(Eriksson, 2007). 

Systemförvaltning 
Systemförvaltning är enligt Nordström och Welander(2004) det som görs i en verksamhet. 
För att organisationer ska underlätta sina verksamheter kräver nästan alla verksamheter någon 
form av ett informationssystem. Hur stor nytta ett företag har av ett informationssystem kan 
först mätas då när systemet är under förvaltningsprocessen. Orsaken till detta är att under den 
processen sker ganska mycket, i form av förändringar underhåll och inte minst användning. 
Ett system skall anses vara under förvaltning då det implementerats och användare har börjat 
använda systemet. Systemförvaltning (Nordström, Welander, 2004) har också klara och 
tydliga aktiviteter som systemförvaltning innebär. Att förvalta ett informationssystem är en 
iterativ aktivitet som pågår från att systemet driftsatts till det avvecklas. Bergwall & Welander 
(1996) beskriver förvaltning som en process som kräver mer resurser än. Nedan visas en bild 
på hur ett informationssystems livscykel ser ut ( figur 5). Ett systems livscykel har tre faser 
som figuren visar. Dessa är utvecklingsfas, drift och vidareutveckling och en avvecklingsfas. 
De breda pilarna illustrerar systemet under dess livsförlopp och de smala ska visa aktiviteter 
och drift som är en pågående aktivitet under hela tiden systemet används. Att driva ett 
informationssystem är något som sker ständigt medan vidareutveckling inte sker lika intensivt 
som drift (Bergwall, Welander, 1996). 
 
 
 
 
 

 
Figur 5 Riksdataförbundets livscykelmodell ( källa : Bergwalll Welander 1996) 

 
De vanligaste indelningarna på systemförvaltning är, rättningar, förbättringar, anpassningar 
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Benämning Beskrivning Källa 

Rättning Förändringar i verksamheten. Bergwall & Welander 
1996 
Nordström & 
Welander 2007 

Anpassning Förändringar i regelverk, förändringar i relaterade 
IT-system 

(ibid) 

Förebyggande/ 
Sanering 

Motverka framtida problem, upptäcka brister i 
systemet 

(ibid) 
 
 

Förbättringar Att förbättra Informationssystem, funktionalitet 
och användbarhet 

(ibid) 

Ändringshantering 
Med ändringshantering, som är den största aktiviteten mätt i tid inom systemförvaltning, 
menas samtliga aktiviteter som omfattas då ett ändringsbehov uppstår fram tills att ändringen 
har genomförts (Nordström, Welander, 2002). En ändring i detta sammanhang är exempelvis 
ett tillägg eller borttagande av befintlig källkod, och förändrade arbetsinstruktioner och 
dokumentation (Brandt, 2000). 

Spårbarhet 
Ett informationssystem ska uppfylla kravet på spårbarhet. Det betyder att när någonting 
ändras i ett system ska det gå att lokalisera hur det påverkar andra krav(Elgh, 2008). Kirkman 
(1998) anser att ett krav är spårbart enligt dessa punkter: 
 Vilken status ett krav har, hög låg bör eller måste implementeras 
 Motivering till att systemet uppfyller kravet 
 Vilka krav som relateras till det aktuella kravet 
 Hur processen såg ut som gjorde att kravet skrevs in till kravspecifikationen som leder till 

att systemet stödjer kravet 
 Vem som har valt att systemet ska stödja detta krav, utvecklare eller arkitekt, ledning samt 

tid för beslutet. 
För att få en bra överblick och veta varför man har tagit beslut om något är det viktigt att 
kontinuerligt dokumentera kravspecifikationen i olika versioner under arbetets gång 
(Eriksson, 2007). 

SCRUM 
En av de vanligaste agila metoderna hos företag som arbetar med systemutveckling är Scrum 
(Karlsson, P, 2008). I Scrum arbetar utvecklarna i små grupper som oftast består av ungefär 5-
9 personer och arbetsuppgifterna delas upp i gruppen  
(Axelsson, M, u.å.).  
Metoden omfattar grundläggande principer som syftar till att hjälpa till med 
utvecklingsarbetet och har fokus på att kunna leverera affärsvärde. Produkten måste levereras 
i etapper för att fånga upp nya krav från beställaren, och sedan anpassas efter dessa 
förändringar(Scrum på fem minuter). 
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Fördelar med ScruP4. 
·          Regelbunden respons från kunden 

·          Självorganiserande grupper 

·          Hanterar förändringar väl med nya krav som framkommer 

·          Möjlighet att upprätthålla en förutsägbar tidtabell för leverans 

·          Utvecklingen av mjukvaran börjar direkt och utvecklas inkrementellt 

(Ken Schwaber, Mike Beedle, 2002) 

XP 
Extreme programming är en agil systemutvecklingsmetod som ger utvecklarna mycket 
valfrihet. Utvecklingsgrupperna kan vara antingen små eller stora och det som finns som stöd 
för utvecklarna är metodens värderingar. Dessa värderingar är kommunikation, enkelhet, 
återkoppling, mod och respekt. 
I metoden utvecklas mjukvaran genom par-programmering i syfte att låta medarbetaren 
granska kod för att öka kodkvalitén. När parprogrammering sker arbetar utvecklarna mot en 
dator och enligt boken Extreme ProgrammingExplained ökar kvalitén på koden eftersom 
programmerarna kompletterar varandras kunskaper. 
(Beck, Andres, 2005) 

User Story 
Userstories är en av de primära utvecklingsartefakterna inom den agila utvecklingen 
(Ambler, S, 2012). Det är ett sätt att föra dokumentation på och utförs genom att ge 
beskrivningar av vad en användare vill uppnå(Axelsson, P, u.å.). Beskrivningarna ska vara 
kortfattade och rymma på post-it lappar för de gruppinblandade att se. Det som skrivs på post-
it lapparna är de krav på systemet som beskrivits av beställaren och därmed bör även 
userstories ha skrivits av beställaren, och på det språk som systemet ska vara i. Eftersom dessa 
krav syns tydligt i gruppen påverkar det därmed systemutvecklingen. 
Fördelar: 

·          Att skriva user stories kräver lite kunskap 

·          Skriven av beställaren 

·          Kreativitet 

·          Förenklar för avlägsna utvecklingsteam 

·          Snabbare och billigare 

(SerpicoDev, 2013) 
Eftersom userstories är skrivna för vad användarna av systemet vill ha så är det irrelevant att 
skriva i utvecklandet av en hemsida att systemet ska vara skrivet i programmeringsspråket c# 
(Mike Cohn, 2004). Att istället skriva att en användare ska kunna söka är relevant och en bra 
skriven user story för att det är ett krav på systemet användaren har. 

RationalUnified Process 
RUP ägs nu av IBM men grundades 1990 av Rational Software. RUP är en process som 
består av fyra faser och grundar sig på så kallade best practices. De fyra faserna är Uppstart, 
Etablering, Konstruktion och Överlämning. Alla dessa faser består av klara slutmål och inför 
varje avslutad fas utvärderas projektet för att kunna gå vidare. RUP är också en iterativ 
process som kräver att man upprepar det som gjorts för att det också ska bli ett bättre resultat. 
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Metoden innefattar många olika moment och det som är viktig för det projekt man har är att 
se vilka delar som är relevanta och vilka som inte är relevanta från RUP.Metoden vill 
tillhandahålla också så kallade Best Practices för att utveckla informationssystem med hjälp 
av olika artefakter som kan skapas genom guidelines och andra mallar som RUP erbjuder. 
RUP är en plandriven metod visar tydligt på vilka roller som finns, vilka artefakter som kan 
skapas. Best Practices finns till för att i en iterativ process kunna passa ett projekt så bra som 
möjligt. De bästa tillämpningarna är: 

 Utveckla iterativt 
 Hantera systemkrav 
 Använda komponentbaserad arkitektur 
 Modellera Visuellt 
 Kontinuerlig kvalitetskontroll 
 Hantera förändringar 

Eftersom RUP förespråkar en iterativ process är det också bra att kunna upprepa alla dessa 
tillämpningar för att nå ett så bra resultat som möjligt. Kraven inom ett 
systemutvecklingsprojekt kommer alltid att förändras med tiden. Ett projekt tar säkerligen ett 
år till flera år att utveckla och att kraven skulle vara statiska från början till slut är inte troligt. 
Därför är RUP en metod som är lämplig att använda vid dokumentation av krav då den 
förespråkar dessa tillämpningar för att få en bra överblick på kraven och hur man i framtiden 
kan hantera förändringar. 

Krav inom RUP 
Krav för RUP är en egenskap ett system ska ha eller ett villkor som ska uppfyllas. Det finns 
olika typer av krav, den ena är funktionella, de ska visa på vilka funktioner systemet ska 
tillhandahåller. RUP förespråkar användningsfall för att fånga dessa funktioner. 
Användningsfall kan sedan brytas ner till mer detaljerad nivå för att se exakt vad som sker 
och när dessa aktiviteter sker i en funktion. De icke funktionella kraven är mer användbarhet, 
tillförlitlighet, prestanda med mera. Dessa krav formuleras för att visa vilka restriktioner som 
finns för att se på vilka olika plattformar systemet kan användas på. 

Användningsfall 
Användningsfall kommer redan in i den första fasen i rup. Den kommer sedan att fungera som 
referens till RUPs avslutande fas. 
Enligt Hans Lunell(2003) berättar han att användningsfall är en samling 
användningsinstanser, där varje användningsfall visar hur någonting utför i ett system och 
som sedan leder till något av värde för aktören. Ett användningsfall kan berätta hur ett system 
kan användas på ett eller flera olika sätt. Ulf berättar vidare att valet av användningsfallnamn 
är viktigt eftersom att namnet ger den uppfattning man får av användningsfallets utförande i 
system. Innan man kan göra ett användningsfall så måste man identifiera vissa saker först. 
Aktörer: Det är någon eller någonting som interagerar med systemet det kan vara en 
människa, hårdvara, mjukvara eller ett annat nätverk. En aktör är med andra ord en entitet 
som utför någonting i systemet. Till exempel om du går in på en webbshop och ska köpa skor, 
då är du aktören eftersom att du interagerar med systemet för att köpa de skor du vill ha. 
Systemgränser: Det är en markering i ett användningsfall, en gräns mellan system och utanför 
systemet. Det är viktigt att skilja på vad som är innanför systemet och det som är utanför. Om 
vi inte skulle göra några systemgränser skulle vi inte veta vad eller vem som kommunicerar 
med mjukvaran. 
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Kommunikation 
I de allra flesta verksamheter är det oundvikligt med någon form av kommunikation. Den 
kommunikation som vi avser att diskutera är den som sker mellan människor och den som 
sker i grupp. 
Anledning till att vi kommunicerar är att förmedla budskap som bör fylla något behov eller 
syfte för något. Skälen till kommunikation är enligt Maltén (1998): 
 
 intellektuellt förmedla och mottaga information, göra omvärlden begriplig och 

meningsfull, 
 emotionellt få utlopp för känslor, glädje och sorg, framgång och misslyckanden, ge uttryck 

för behov och personlighet, 
 socialt känna oss sedda och uppskattade, komma nära varandra, upprätta och vidmakthålla 

relationer, övertala andra att handla som vi själva, utöva makt över andra, hålla ihop vår 
familj vårt samhälle och våra organisationer 

 Information Vi kommunicerar för att ge och ta information 
 

I samspelet mellan människor är kommunikation en avgörande faktor. Det är genom 
kommunikationen vi överför budskap och tar emot information från andra. Det är med 
kommunikationen vi kan påverka andra gällande åsikter, värderingar avsikter. Tyvärr finns 
det ett antal felkällor i kommunikationen mellan människor som man bör ta hänsyn vid. Inte 
allt för ofta tror vi oss veta vad andra ser, tänker och känner fast det inte alls är korrekt 
uppfattat. Vi tror oss också förstå innebörden i budskapets innehåll och vi uttrycker ofta vårt 
budskap i ord och har en uppfattning om att budskapet ska nå fram och förstås av andra. Inte 
sällan bygger en misslyckad kommunikation på missförstånd eller att vi tolkar saker fel från 
den som vill förmedla något(Maltén, 1998). Missförstånden kan komma från generaliseringar 
och talar i "man" termer eller attityder som " ja du vet ". Då vi förutsätter att motparten har 
förstått vårt budskap fast det egentligen inte är så, detta bäddar för att tala förbi varandra och 
missförstånd kommer att ske. Detta kan även kallas för ofullständiga budskap. 
Att få feedback på sin kommunikation är också en viktig faktor. Detta är för att kontrollera 
om budskapet uppfattats på rätt sätt. Att båda parter befinner sig på samma 
"kommunikationskanal" är en nödvändig del för att parterna ska förstå varandra. 
Kommunikationsformer bör vara kongruenta, det vill säga att ord, kroppsspråk och 
känslobudskap bör spegla varandra väl annars riskerar kommunikationen hamna på 
villovägar. 
Budskap kan överföras på olika sätt, de flesta budskap överförs verbalt men kanske en lika 
stor del förmedlas via icke-verbala signaler, exempelvis kroppsspråket. Faktorer såsom 
betoning, temo eller kroppsställningar gester kan få betydelse för hur saker tolkas hos 
mottagaren (Maltén, 1998). 
Kommunikationsprocessen kan även illustreras med den såkallade kontextmodellen. 
Budskapets pendling mellan sändare och mottagare inklusive kodning, avkodning, kanalval 
och feedback är beroende av den situation i vilken kommunikationen sker. All 
kommunikation sker i en kontext men vilken typ av kontext kan också skilja sig. Maltén 
(1998), diskuterar tre olika kontexter, en fysisk social/emotionell och en kulturell kontext. En 
fysisk kontext avser tid plats och yttre omständigheter, en social avser klimat/atmosfär, makt 
och statusförhållande, rollfördelning, t.ex. ett möte med chefen eller möte med andra kolleger. 
Nedan visar bild X kommunikationsprocessen med kontextmodellen. 
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Resultat 
Sammanfattning av informationen som samlats från intervjuerna presenteras här. 

4.1 Respondenter 
R1 
Respondent 1 jobbar med kravhantering hos företag X och arbetar mot Vägtrafiksregistret och 
i hans/hennes avdelning skriver de verksamhetskraven. På Respondent 1:s avdelning 
beskriver de diverse körkorts- och trafikregler som ska finnas i en funktion, till skillnad från 
de som arbetar med systemkraven som skriver hur funktionen ska fungera. Respondent 1 har 
arbetat inom kravhantering i 8-10 år. 
R2 
Respondent 2 jobbar också med kravhantering hos företag X och har arbetserfarenhet inom 
företaget i över 30 år. Personen jobbar på samma avdelning som respondent 1. 
R3 
Respondent 3 jobbar som lösningsarkitekt i företag X och har haft den rollen sedan januari 
2013. Personen är väldigt ny på arkitekturområdet och dessförinnan arkitektutbildningen 
jobbade han/hon med kravhanteringsarbetet fast i systemutvecklarrollen. Han/hon har arbetat 
som systemutvecklare i kravhanteringsprocessen sedan 2003 och arbetat mot 
Vägtrafiksregistret. 
R4 
Respondent 4 jobbar som respondent 1 och 2 med kravhantering hos företag X men på 
hans/hennes avdelning arbetar de istället med systemkraven. 
R5 
Respondent 5 jobbar som IT-konsult i ett privatföretag och har ett tillfälligt uppdrag som 
kravanalytiker i företag X. 
4.2 Kravhanteringsprocessen 
Vilka är de största problemen inom kravhantering anser du?  
Respondent 1 och 2 jobbar för företag X som har ett omfattande system som kallas för 
Vägtrafikregistret. Detta system har många funktioner men har ingen dokumentation för dessa 
så det är svårt för nyanställda att förstå vad funktionen gör. De anser att det är för 
tidskrävande att göra detta och tycker att ett problem inom kravhantering kan vara att man 
inte för dokumentation på sina krav. 
Respondent 3 arbetar inte med detta.  
Respondent 4 ansåg att det är svårt att få de olika rollerna i kravhanteringen att förstå 
varandra fullt ut. Eftersom kravhanteringen hos företag X sker i olika avdelningar gäller det 
att de på den andra avdelningen förstår och att det förs en dialog om processen. Han/hon anser 
att det kan finnas brister i kommunikationen och skapar missförstånd. 
Respondent 5 ansåg att det största problemet med kravhantering är att förstå vad beställaren 
vill ha. 
Resultatet av kravhanteringsprocessen motsvarar sällan de förväntningar(hos kunder) 
som finns, varför? 
Respondent 1 och 2 får krav från staten och inte från privata kunder och hade därmed ett 
generellt svar på frågan eftersom frågan inte passade in i deras verksamhet. De ansåg att 
kunden inte tittar tillräckligt på vilket behov det tilltänkta systemet ska uppfylla och vill 
snabbt komma fram till en lösning. 
Respondent 3 anser att kravhanteringsprocessen sällan motsvarar förväntningar hos kunden 
eftersom det finns olika nivåer i kunskap mellan dessa. 
Respondent 4 anser att ett problem är att beställaren inte är med i kravhanteringsprocessen 
och bör vara med. Ett annat problem är även att de medverkande har olika typer av 
perspektiv. 
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Respondent 5 tycker att det kan uppstå kommunikationsbrister mellan beställaren och 
utvecklarna eftersom de har olika synsätt. Beställaren har för lite förståelse för hur systemet 
fungerar och därför är det viktigt för beställaren och utvecklaren att förstå varandra. 
Är det svårt för beställarna att veta vad de vill ha? 
Respondent 1 och 2 svarade att kunden sällan är helt nöjd eftersom de är väldigt fastlåsta i det 
system man har idag och inte har en bevakning över vad som finns på marknaden och kan 
därmed inte beställa rätt. Kunden bör ha bättre inblick i vad den ska beställa och uttrycka sina 
krav tydligare. 
Respondent 3 tycker att beställarna vet vad de vill ha men att de inte alltid har verktyg för att 
göra värderingarna. Det saknas tid och pengar för att fundera över om vad man kan vinna på 
om man utför ändringar. 
Respondent 4 ansåg att det kan vara svårt för beställaren att veta de vill ha. 
Respondent 5 inget svar på denna fråga 
Vilket sätt tycker du är mest lämpligt att kravdokumentera på? 
Respondent 1 och 2 ansåg att det beror på vad det är för slags system man arbetar mot. Om 
det är webbaserade system är det mer lämpligt med användningsfall men när de arbetar mot 
Vägtrafiksregistret ansåg de att kravspecifikationer är mer lämpliga. 
Respondent 3 ansåg att användningsfall var det mest lämpliga sättet att kravdokumentera på 
men att det beror på sammanhanget. I vissa fall ryms inte allt i ett användningsfall som 
exempelvis regler och då kan det behöva kompletteras med ett regeldiagram. 
Respondent 4 tyckte att det mest lämpliga sättet berodde på vilken utgångspunkt man har och 
hur de nya kraven kommer att påverka de krav som redan finns. 
Respondent 5 ansåg att det är situationen som bestämmer hur man ska dokumentera och att de 
två vanligaste som används i deras företag är kravspecifikationer och användningsfall. 
Vilka problem brukar ni ha när ni dokumenterar krav 
Respondent 1 och 2 sade att de inte kravdokumenterat på företag X och ansåg att det var 
problematiskt eftersom de inte kan se hur kraven hör ihop med varandra. 
Respondent 3 inget svar på denna fråga. 
Respondent 4 inget svar på denna fråga. 
Respondent 5 ansåg att det största problemet att är att hitta kraven och ta fram dem. Då blir 
det tydligare vad som ska dokumenteras. 
Hur spårar ni krav? 
Respondent 1 och 2 sade att de inte spårar krav på företag X. 
Respondent 3 berättade att på deras företag använder ett verktyg som heter Team Foundation 
för spårning av krav. I verktyget kan användaren göra en changerequest och om de kopplar ett 
krav till det blir det enligt respondenten spårbart. De dokumenterar dock inga krav på 
företaget. 
Respondent 4 sade att de spårade krav på vissa delar av sitt system men det inte framgick hur 
detta sker. 
Respondent 5 sade att hon inte kunde svara på det. 
Hur kvalitetssäkras era krav? 
Respondent 1 och 2 svarade att de kvalitetssäkrar genom testfall, för att se om det finns krav 
som inte har ställts, och iså fall lägger de till dessa nya krav. 
Respondent 3 svarade att de har granskningsmöten sedan tre år tillbaka. Under dessa möten 
bockar de i kravhanteringsgruppen av kraven som skrivits med beställaren för att se om allt 
stämmer. Efter granskningsprocessen är det testerna som avgör om det finns brister på 
systemet som bör åtgärdas. 
Respondent 4 svarade att de testar systemet. 
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Respondent 5 svarade att de har kontakt med kunden hela tiden och att de på så sätt 
kvalitetssäkrar genom att fånga upp nya krav. De utför ett iterativt arbete där de förbättrar 
kvalitén under arbetsprocessen. 
Prioriterar ni krav? 
Respondent 1 och 2 sade att de inte prioriterar kraven men de prioriterar beställningar. Då 
prioriterar de att en beställning är viktigare än en annan och ska därmed utvecklas först. 
Respondent 3 svarade att det är beställaren som är med och prioriterar vilka krav som är 
viktigast. 
Respondent 4 svarade att det är produktägare, beställare och förvaltningsledaren som 
prioriterar kraven. 
Respondent 5 svarade att de prioriterar kraven och de kategoriseras i ska-krav och bör-krav. 

 

4.3 Teamet 
Vilka ingår i arbetet med kravhantering? 
Respondent 1 och 2 svarade att det mest är kravhanterare och utvecklare som ingår i arbetet 
med kravhantering. Ibland är det även handläggare som är med. 
Respondent 3 svarade att vid varje nytt projekt är det oftast ett nytt team. De inblandade är 
ibland inhyrda och ibland är det personer som har varit med länge. 
Respondent 4 svarade inte. 
Respondent 5 svarade att de som ingår i arbetet med kravhantering är projektledare och 
delprojektledare. De har även ett antal kravanalytiker och verksamhetsexperter i teamet. 
Har teamet enligt din mening någon betydelse för kravhanteringsprocessens framgång? 
Respondent 1 och 2 svarade ja. 
Respondent 3 svarade ja. 
Respondent 4 svarade inte. 
Respondent 5 svarade att det är viktigt eftersom varje roll måste vara kompetent. 
 

4.4 Kommunikation 
Är kommunikation en påverkande faktor i kravhanteringsprocessen enligt din mening? 
Hur? 
Respondent 1 och 2 svarade att kommunikation var en väldigt viktig del av 
kravhanteringsprocessen på företag X eftersom de som arbetar med verksamhetskrav inte 
arbetar i samma byggnad som de som arbetar med systemkraven. De saknar även en modell 
för olika begrepp och därför måste kravhanterare kunna både verksamhetens begrepp och 
utvecklarnas begrepp. 
Respondent 3 svarade att kommunikation är en påverkande faktor. De medverkande i 
kravhanteringen måste förstå varandra. Även om kraven är bra specificerade krävs det 
kommunikation inom gruppen. 
Respondent 4 ansåg att kravhanteringsarbetet kan bli för detaljrikt eller för abstrakt. En del 
begrepp kan behöva beskrivas för varandra och därför är kommunikationen en påverkande 
faktor. 
Respondent 5 ansåg att kommunikation är en påverkande faktor i kravhanteringsprocessen 
och om en beställare inte får det han/hon har förväntat sig beror det mest på 
kommunikationsbrister i kravhanteringsgruppen enligt respondenten. Det har skett misstag 
eftersom utvecklare och beställare inte tolkat varandra rätt, och därför är kommunikation en 
central del av kravhanteringsprocessen. 
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5.0 Analys 
I detta kapitel tillämpas den genomförda litteraturstudien för att analysera det empiriska 
materialet. Nedan följer en analysering av de processer som behandlats i litteraturen 
gentemot det insamlade empiriska materialet. 

5.1 Analys för kravhanteringsprocessen 
Studiens syfte var att undersöka vilka problem som finns med kravhantering och sedan 
jämföra med de riktlinjer som litteraturen redovisar. 
Det finns både likheter och skillnader för kravhanteringsprocessen i praktiken och teorin. 
Dokumentationen som används vid kravhantering beskriver vad systemet ska uppfylla för 
funktioner, både funktionella och icke funktionella. Dokumentation är också något som 
används för vidareutveckling av systemet, för att underlätta hur ser systemet ut 
funktionsmässigt och vilken anledning en funktion finns (Eriksson 2007). I praktiken har 
respondenterna beskrivit dokumentationen som ett av de större problemen inom 
kravhantering. Dokumentationen är något som skrivs av kravställarna och sedan lämnas den 
till utvecklarna som ska tolka kraven och konsumera dessa. Kravställare dokumenterar ner 
regler för hur en funktion ska se ut medan en utvecklare implementerar denna funktion. Då 
nivån på hur kraven dokumenteras kan variera, resulterar det i att kravställarna och 
utvecklarna inte förstår varandra till hundra procent. Vi har också under intervjuerna kommit 
fram till att när ett nytt krav kommer in, vilket är ganska ofta då kraven i ett system förändras 
ofta, vet man inte alltid var denna funktion kan slå i systemet och om eller hur påverkar de 
andra kraven som redan finns i systemet. Det man alltid måste göra då man inför ett nytt krav 
är att titta på vad funktionen gör och ta reda på hur den fungerar. Momentet för detta blir då 
väldigt tidskrävande och eftersom det ofta kommer in nya krav blir det ofta en fråga om 
prioriteringar om vilka krav som ska implementeras. I litteraturen beskriver man 
dokumentationen som software requirement, dokumentet ska också skrivas på en nivå som är 
begriplig för de verksamhetspersonerna som arbetar med krav. (Sommerville 1998). Det som 
skulle kunna stödja en nivå som blir begriplig är modellering och diagram för att få en bättre 
förståelse för dokumentationen (ibid). Något som vi också vi bekräftat vid intervjuerna var att 
beställarna eller kunderna som vill ha ett system inte riktigt kan beskriva och veta precis vad 
de är ute efter med det system som ska byggas. Det kan bl.a. bero på teknisk okunnighet. 
Detta är något som ofta blir ett problem i verkligheten också. Kunderna kan ha olika 
perspektiv på saker eller de deltar inte aktivt i processen då man specificerar kraven för 
systemet. Beställare vill också snabbt se något resultat vilket gör att processen inte blir 
tillräckligt förarbetad. Vi tolkar det att som utvecklar och kravställare tittar man inte 
tillräckligt på vilket behov som företaget har utan fokuserar mer på en lösning så fort som 
möjligt. En respondent berättat att orsaker kan vara andra faktorer som påverkar slutresultatet, 
tid och pengar är något som alltid styr projekten. Ofta reflekteras det inte på vilka 
konsekvenser eller fördelar ett system genom att göra dessa förändringar i systemet. 
I litteraturen har vi redovisat olika sätt att kravdokumentera på. Kravdokumentation kan göras 
på olika sätt och man väljer en metod anpassat efter vilken metod man jobbar utifrån och vad 
man vill åstadkomma med systemet. En vanlig metod för att dokumentera krav som vi har 
beskrivit i vår litteraturstudie är att göra användningsfall och beskriva systemet kopplat med 
en aktör för att visa vilka som finns i systemet samt vilka som befinner sig utanför systemet. 
Hur man väljer dokumentation i praktiken är något som varierar också beroende på vilket 
system man arbetar med, var man arbetar och även vilken metod man använder sig utav. 
Något som är en grundläggande sak är en process för kravdokumentation på och sedan kan 
man även kombinera olika sätt då användningsfall inte är en heltäckande metod för 
dokumentation. 
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5.2 Analys om kommunikation 
Kommunikation är något som brister i praktiken för systemutvecklingens bästa. 
Kommunikation mellan utvecklare och kravställare leder till att de har svårt att förstå 
varandra och kraven kan bli alltför otydliga eller detaljerade. 
 
Då vi intervjuade både utvecklare och kravställare fick vi det bekräftat att kommunikationen 
är ett vanligt förekommande problem. Kommunikationen är väldigt viktigt för att inte 
missförstånd ska förekomma men samtliga respondenter menar att det kommer alltid finnas 
risker för att missförstånd ska uppkomma. Orsakerna till detta tycks vara att utvecklare och 
beställare inte sitter tillsammans tillräckligt för att få fram tydliga krav. Det kan också bero på 
vilket perspektiv man har med sig när man arbetar med krav. I teorin är kommunikation 
nödvändigt för att förmedla budskap och bidra till ett syfte (Maltén 1998). Litteraturen 
beskriver också att vanliga felkällor som uppstår i kommunikation är att parterna tror sig veta 
vad de pratar om men det visar sig ändå att missförstånd förekommer. Detta är något som 
också förekommer i praktiken inte allt för sällan. 
Utvecklare och kravställare är överens om att kommunikation är viktigt för att inte 
missförstånd ska uppstå. Men trots att kravställare och utvecklare känner till det blir det 
missförstånd i alla fall de emellan. Hur begrepp används och vilken betydelse begrepp har är 
av stor betydelse för hur de ska tolkas. En definition på begrepp finns inte som stämmer 
överens med alla verksamhetspersoner utan det är något som alltid får förklaras eller antas. 
Även om kravställare skriver krav exemplariskt kommer en nära kommunikation med 
utvecklarna vara nödvändigt ändå för att undvika feltolkningar. 
Ett krav som skrivs av kravställarna blir kan bli alltför abstrakt, då utvecklaren inte förstår 
kravets regler och behöver veta mera om verksamhetsregler på en lägre nivå.  
Skriver kravställaren en för detaljerad kommer det påverka hur en utvecklare ska 
implementera kraven. Detta får en negativ följd av att systemet kan bli för svårt att göra 
ändringar i framtiden om det behövs och förbättringar kommer vara svåra att genomföra.  

6.0 Diskussion / Slutsats 
Anledningen varför vi valde att fördjupa oss om kravhanteringsprocessen och dess 
problematik i praktiken är för att vi innan hade en viss kunskap om kravhanteringsprocessens 
problem men endast i teoretisk form eftersom vi aldrig har arbetat med kravhantering i 
praktiken. Under studiens gång fick vi reda på att det mesta av de teorierna som fanns 
angående vilka problem som kan uppstå i kravhanteringen var korrekta. Vi fick även reda på 
att problem som uppstår  i kravhanteringen i praktiken inte har ändrats från uppsatsen vi avsåg 
att jämföra med om hur det ser ut nu. Den tidigare studien vi hade tittat på var Svensson, 
Kravhantering i systemutvecklingsprojekt. Vi fick en djupare kunskap om hur det händer och 
vad de främsta faktorerna kan vara för dessa problem. 
Man kan se i resultatet att de stora problemen som uppstår i kravhanteringen i praktiken 
generellt är kommunikationen mellan dessa olika roller som är med när man skall förvalta ett 
system. Alla våra respondenter vi intervjuade var eniga om att kommunikationen är det mest 
problematiska i kravhanteringen, eftersom att perspektiv, kunskap och erfarenheter är viktiga 
faktorer för att få ett väl fungerande system och en nöjd kund. Andra saker man också förstår 
är att dessa roller i företagen inte jobbar nära varandra eller inte har en sort relation alls, vilket 
kan vara någonting som kan bidra till problem. Det man kan förstå bättre efter man kollar på 
resultatet är hur bra kraven än är specificerade så måste det finnas en bra kommunikation i 
gruppen och de måste förstå varandra, annars spelar det ingen roll vilken metod för 
dokumentation, spårning eller kvalitetssäkring av krav du använder. En annan sak man kan 
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förstå bättre efter man har fått ett resultat är att de tre rollerna beställaren, kravställaren och 
utvecklaren inte tolkar saker på samma sätt. 
Utvecklare känner ofta att de krav de får av kravställaren ofta kan vara för detaljerade eller för 
vaga, det utvecklarna menar är att ibland kan ett krav från kravställaren vara för detaljerad 
som om det skulle vara en instruktion för hur man ska implementera ett krav i ett system, 
vilket enligt de är någonting som kan ge stora problem. Det de menar som problem kan vara 
att de inte skall göra en utvecklares jobb. Eftersom de inte har samma perspektiv, kunskap 
eller erfarenhet av hur man implementerar krav i ett system. Det andra problemet var att 
kraven som de får av kravställaren är för vaga för att tolka. Ett för vagt krav kan leda till att 
man inte vet vad man skall implementera och att man istället gör kravställarens arbete vilket 
som tar tid och även att detta arbete görs av en utvecklare som inte alls har samma kompetens 
som en kravställare när det gäller att forma ett krav. 
En förklaring till detta resultat kan vara att dessa roller inte jobbar tillsammans utan oftast 
några av rollerna som jobbar med varandra och utesluter den ena rollens perspektiv och 
kunskaper. En annan förklaring kan vara att när man ser på resultatet är att 
kravhanteringssätten är olika och de roller som medverkar i olika faser av kravhanteringen är 
olika beroende på företaget. Detta är kanske bra eftersom alla företag inte är likadana och 
detta tillvägagångssätt passar de, men problemet är när man exempelvis hyr in personer för att 
vara med i denna process kan skapa oro i kommunikationen eftersom man vet ej hur dessa 
personer kommer att fungera med varandra som grupp. Med en process som kravhantering så 
är det kritiskt att kunna tolka vad personer menar så bra som man kan oavsett erfarenheter och 
perspektiv. 
Metodens inverkan med en semi-strukturerad intervju var någonting som var kritisk till vår 
undersökning. En strukturerad intervju skulle inte funka eftersom de människor vi intervjuade 
arbetade med kravhanteringsprocessen men de hade olika roller vilket också bidrar till at de 
har olika perspektiv, kunskaper och erfarenheter. Vi stötte på några respondenter som inte 
kunde svara på vissa frågor, om det berodde på deras kunskap eller hur vi tolkade frågan vet 
vi ej varför. Vi kunde kanske fokuserat mer på frågor som handlade om kravhantering i helhet 
istället för att fråga om de olika delarna i kravhanteringen som dokumentering eller 
kvalitetssäkring.  Detta kanske skulle gynna vår undersökning lite mer. Men detta kanske 
beror mer på att när vi studerade resultatet att vi inte fick det resultat vi verkligen förväntade 
oss att få. 
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P2 Ja säg det, härifrån beskriver vi regler som finns i en funktion och de på tunnlandsgatan 
skriver hur funktionen ska fungera. 

c. Är det hur det ska implementeras? 

P2 Nä inte ens det, vi har en jättekonstig organisation för det här. Jag satt där borta för två 
veckor sedan och nu jobbar jag här. 

P1 Jag håller med om att det e på det viset. (Systemförvaltare/systemutvecklare) 

P1 Problemet med vår verksamhet, när vi har jobbat har vi arbetat i ett team medan vi som 
verksamheten har sett reglerna som kommit och varit på gång, när vi fått beställningar har vi 
fört resonemang om vilken funktionalitet vi vill ha ut. För att egentligen så är det som ett 
närverk av regler och huvudregler och undtantag osv. , så många gånger blir det väldigt svårt 
att beskriva vad målet är i varje situation. Det blir väldigt yvigt. 

P2 Vi berättar om reglerna för funktionen som de andra bestämmer var den ska vara nånstans. 
Men egentligen inte vart den ska vara, inte designmässigt heller. Genom tiderna har vi 
designat mkt som kravare men inte längre. Vi brukar säga såhär att vi vill att den här 
funktionen ska ändras så att den stoppar in de här reglerna, istället för att kanske lyfta upp. Vi 
vill ha ut det här så då ändrar man fyra funktioner istället för att implementera en regel just i 
det vi pekar på. 

k. jo jag förstår. Men hur länge har ni jobbat här då 

P1 jag har varit här i körkort i över 30 år men just här har jag varit i några år, det beror på 
organisationsförändringar. Därför hamnar man i det här läget då, samtidigt innebär det att 
väldigt mkt av det som jag, jag är ju nån form av beställare, inte riktigt en kravare. Men var 
går gränsen mellan beställare och krav eftersom om vi ska va elaka från beställaresynpunkt så 
kommer en ny regel som är en författning som vi skickar med till dem o säga att det här 
ändras gör det här. Fixa det. 

P1Men så kan man inte göra när man pratar med kamraterna på andra sidan. Då hamnar man 
hela tiden i, man måste då bryta ned det i råd på vägen, var kan det slå nånstans på olika hålP1 
Så man kanske kan tycka att det vore det bästa av alla världar om de som satt på it och ska 
förändra på saker ,själva kan se att det slår hål här och här. Men så fungerar det inte hos oss. 
Vårt sätt som vi ska arbeta nu, så skulle det kunna vara på det viset. Men nu har vi liksom en 
ryggsäck med oss in.  

k. Men skulle du säga att det här e ett kommunikationsproblem eller nåt annat, om du skulle 
specificera det här problemet.  

P1 jag det blir en form av kommunikationsproblem. Vi här pratar ju om regeltermer och de på 
it pratar om ittermer.  

k.Så missförstånd mellan begreppen? 
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P1Ja, det kan mycket väl bli missförstånd. Genom att du har så många skikt av regler där det 
slår så är det inte i regel så att det slår på ett ställe utan det får massa följdverkningar nån 
annanstans. Om man inte pekar på det explicit så hamnar lätt i ett läge där en systemman inte 
förstår riktigt vad det har för konsekvenser. 

k. känner du likadant? 

P2 vi har inga begrepp nedtecknade när vi pratar med it. När vi säger en viss sak så är det 
implementerat med ett annat ord. 

P1 ibland kan man ha ett till ett förhållande, ett ord här har ett annat ord där, men det måste 
inte vara så, ibland är det nedbrutet eller delat på så att om du har en viss ingång från vår sida 
så har du två utgångar på den andra sidan då. 

k.Vilka är de största problemen inom kravhantering anser du? 

P2 vi har ett jättesystem med jättemånga funktioner. 

c.Det e vägtrafikregistret då? 

P2ja det finns ingen förteckning, vad gör den här funktionen. När du ska göra nåt nytt måste 
du då ta reda på hur fungerar det här. Det går inte att läsa om det på ett enkelt sätt.  

P1 sedan har vi ett annat problem i krav hänseende eftersom vi sitter med regler som är 
fastställda att vi vet i regel att när en lag ändras som träder i kraft där borta så är lagen oftast 
ramarna för något, sen blir det andra regler, andra författningar som hänger under lagen och 
ofta om det är stora förändringar som ska till så krävs det mkt arbetsinsatser och då kan det 
dröja ganska lång tid innan vi vet alla kraven. De förstår vi inte riktigt från början men de 
utsmejslas under tiden så att man får inte med helheten från början, utan bara att det ska bli 
färdigt. Så det blir tidsnöd. Det här är ett bekymmer för oss nästan hela tiden, man vet inte 
omfattningen av det och under resans lopp kommer man i underfund att det inte var så solklart 
som det verkade från början och även om departementstyrelsen inte styr så har de en 
uppfattning om varthän man vill. Och innan vi har fått en uppfattning om varthän man vill kan 
inte vi gå vidare då heller, för vi vill helst inte backa fem i tolv sedan och göra tvärtemot i den 
situationen. Det förekommer ganska ofta tyvärr. 

K. brukar det påverka deadlinen då? 

P1 nä deadlinen är redan satt och påverkar inte utan det blir ett problem för oss att försöka 
lösa. Vi hamnar ofta i lägen där vi inte är färdiga med allting, tex att vi måste prioritera. Det 
som är viktigast och berör den enskilde i främsta grad, det får vi försöka fixa till. Då handlar 
det om masshantering medan andra kan man lösa i handpåläggning, att man får fixa det en 
gång i månaden eller en gång per halvår tills det blivit löst. 

k. vad brukar ni ha för kunder? Företag eller staten? 

P2 det brukar vara medborgarna. 



32 

 

P1 vi har ju inga vanliga kunder som företag där man har tex 17 beställare. Vi har en 
beställare som är staten och kunderna är medborgarna som inte har något större val 
egentligen. 

C skriver man kraven utifrån författningarna. 

P2. nej man skriver om de lite men de baseras på dem. När man ska spara ned data har vi 
restriktioner på vad som ska sparas ned. 

P1 det e ju skillnad om man tar in fler beställare, då kan man göra anteckningar om hur man 
uppfattar beställaren men det kan inte vi riktigt göra eftersom det är staten i vårt fall. 

k. Resultatet av kravhanteringsprocessen motsvarar sällan de förväntningar(hos kunder) som 
finns, varför? 

P1 blir det inte så att vi i vår situation har staten som uppdragsgivare och kunden blir berörd 
och kan uppfatta att det inte är bra för dig. Take it or leave it 

P2. generellt kan det vara så att man inte riktigt tittar tillräckligt på vilket behov det är som 
personen eller företaget har, man vill nog komma fram till en lösning så snabbt som möjligt. 

P1 många krav vi har när det gäller körkortet är ju även EU-lagar och ibland funderar folk på 
varför det e på ett visst sätt och det är för att det e bestämt på EU-nivå. Det finns regler som vi 
i Sverige har svårt att förstå varför de ens finns, men de finns ju i alla medlemsländer. 

k. Är det svårt för beställarna att veta vad de vill ha? 

P2. i grund och botten är det ju det för man är väldigt fastlåst i det man har idag, man har inte 
en bevakning av vad som finns på marknaden egentligen och därför kan man inte beställa på 
ett bra sätt heller. Jag kan tycka att en beställare ska ha nån slags uppfattning om var man vill 
landa nånstans. Nu sitter vi ju fast i en stordator och om jag skulle önska som kund så skulle 
jag ju vilja ha nåt standardiserat gränssnitt. Vi har ju restriktioner att gå efter, vi har ju en 
skärm på 40 tecken som vi vill ha presenterat och man ska tabba sig runt, inte klicka. Så det är 
väldigt svårt att beställa det man vill ha. 

c. och det kommer ju ändras hela tiden också? 

P2. ja absolut 

k. Brukar det vara så att funktionaliteten inte finns eller att man har för höga krav på 
funktionalitet eller att man inte riktigt vet vad kunden vill ha? 

P2. både och faktiskt 

c. så kunden brukar inte uttrycka sig rätt och veta vad de vill ha? 

P2. ja det kan man säga 

k. Vad tycker du är det mest lämpliga sättet att kravdokumentera? 
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P2. det är jättesvårt. En traditionell kravspec tycker jag fungerar bäst om man pratar om 
stordatorn medan webbaserade system fungerar bättre med användningsfall.  

Då får man ett bättre flöde i stordatorns gränssnitt. Man matar in kanske 20 fält och sänder 
och då blir det en jättelång konsekvens så användningsfallet blir egentligen två steg, du får ett 
delsvar eller så är skärmen blank, och då fungerar kravspec bättre  

k. Vilka problem brukar ni ha när ni dokumenterar krav 

P2. Största problemet är att vi inte har några krav för hur systemet fungerar så vi kan inte 
ändra på kraven som finns, utan då kanske man hittar på ett nytt krav men ursprungskravet var 
nåt annat som en kravhanterare är bara en liten del av vad som ska hända just nu. 

Om du har en funktion och du inte vet vilka krav som låg till grund för den funktionen och 
sen vill du bara ändra en liten del av det, så skriver du bara det lilla kravet men det kanske inte 
hör ihop med det andra kravet överhuvudtaget. Så brist av kravdokumentation gör det väldigt 
problematiskt. 

k. hur det är kopplade till varandra? 

P2. nej mer att de inte finns. Varför finns funktionen? Det vet vi inte för det finns inga krav 
som är nedtecknade av beställaren. 

c. Är det det transportstyrelsen på tunnlandsgatan menar med att vi har många funktioner men 
vi vet inte vad de gör. 

P2. Precis, det finns ingen kravmassa att gå tillbaka till 

c. Varför skrev de inte då? 

P1 Förut var det ju en stark samverkan mellan de som arbetade med verksamheten och de som 
arbetade med utvecklingen av systemet. 

P2. Ja, det gör det ju väldigt svårt nu. Det finns ju dokumentation om vad som händer i stora 
drag men den är inte lätt att läsa. Man måste ha jobbat rätt så länge för att förstå sig på 
dokumentationen som finns 

k. Hur spårar ni krav? 

P2. Det  gör  vi  aldrig… 

k. Hur kvalitetssäkras era krav?  

P2. Genom test hoppas jag. Vi försöker ju att ha granskningar också, så att beställaren får 
sätta sin stämpel på att säga att det här tycker jag ser bra ut. Men det är främst genom test. 

P1 Man gör testfall och kan se att det finns glugg nånstans, att det här kravet har vi inte ställt. 

c. att ni inte spårar krav, är det för att ni inte vill? 
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P2. Nej det finns inga krav att spåra. Däremot så har man börjat att sätta krav på de nya 
systemen  och  jag  tror  då  att  de  går  att  spåra… 

k. prioriterar ni krav? 

P2. Ja men det är egentligen inte krav, utan beställningar. Vi prioriterar att den här 
beställningen är viktigare än den beställningen. Men kraven i sig prioriteras inte. 

k. Hur prioriteras ni? 

P2. högsta prioriteringen är att systemet inte får vara nere, andra lanttvingade saker?(30.25), 
tredje GD uppdrag, fjärde effektivisering 

P2. Det är den prioritering vi har och då kollar vi på en hel beställning. Ändras en regel så går 
den före den här effektiviseringen. 

c. hur mycket innehåller en sån beställning? 

P2. Det går väl att utföra på allt ifrån 40 timmar till 7000 kanske. 

k. Vilka ingår i arbetet med kravhantering? 

P2. Det är ju oftast kravhanterare och utvecklare och i någon mån handläggare. Men det är 
mest de två första. 

c. Är det tillräckligt eller vill ni ha några fler? 

P2. Ja verksamhetsexperter 

k. Har teamet enligt din mening någon betydelse för kravhanteringsprocessens 
framgång? 
 
P1 Ja det skulle jag nog säga.  
 
k. Är kommunikation en påverkande faktor i kravhanteringsprocessen enligt din mening? 
Hur? 

P2. Eftersom vi inte har någon modell för begrepp så gäller det att jag som kravare både kan 
verksamhetens begrepp och utvecklarnas begrepp. Jag blir då en översättare för körkort till 
kanske en tabell (tekniska delen). Så man blir en länk där emellan. Det ser likadant ut för 
utvecklarna, fast tvärtom. 

 

Person 3 
C- Christoffer Andersson 

C. Vill du berätta vad du har för arbetsuppgifter? 
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P3. Jag jobbar nu som lösningsarkitekt, jag har haft den rollen sedan första januari i år (2013). 
Men då gick jag arkitektutbildning under första halvåret och börjar nu känna att jag kommer 
in i det arbetet jag ägnar mig åt. Så jag är väldigt ny på det området och innan dess har jag 
jobbat som systemutvecklare på stordatorn (körkortssystemet), så det har jag gjort sedan 
2003. 

c. Då har du lång erfarenhet. 

P3. Ja just av det här stället och av just körkortsområdet. 

c. Vad innebär det för dig att vara arkitekt? 

P3. Det är väldigt omfattande och spretande. Det handlar väldigt mycket om att ha helhetssyn. 
Just den här rollen är till för att minska gapet mellan verksamhet och lösning kan man säga. 
Jag ska på något sätt ha koll på verksamhetens processer och ska även kunna ha koll på vilka 
system som kommer i fråga i olika delar, och hur och när systemen kommunicerar, vilket 
ansvar har respektive system, kanske också ha lite ansvar för de icke funktionella kraven. När 
vi skapar ett nytt system till exempel, vad är det vi ska tänka på då? Vad ska det fylla för 
funktion? Jag ska vara en styrande mekanism som ska komma in långt före projektets och 
utvecklingens påbörjan och förstå behovet när verksamheten säger att här har vi ett behov. Så 
att vi inte kommer in och tittar på arkitekturen och lösningar när det är dags att utveckla, utan 
att man kan förbereda saker som tittas på lite tidigare.  

c. Vilka är de största problemen inom kravhantering anser du? 

P3. Det var den här frågan jag tyckte var svår. För den här frågan skulle jag kunna ge så 
många svar.  

c. Är det olika problem mellan verksamhetskrav och systemkrav? 

P3. Om vi tar körkortssystemet som exempel, som är ett system som togs fram på 70-talet. 
Strax efter 2000 sjösatte man det nya systemet, och det nya systemet baserades på tre 
personer, en som var duktig på att koda, en som var duktig på att översätta verksamhet till 
kodning  och  en  ….  *blev  avbruten  här* 

Dokumentationen man tog fram blev ett allt-i-ett dokumentation, där man inte ritade upp 
processer, där man inte ritade upp ur verksamhetsperspektivet, utan man tog fram endast 
implementationsdokumentation som också skulle spegla allt i ett. Alltså, när du skriver in det 
här så ska det här och det här ske, och ni gör de här och de här kontrollerna, och ni gör de här 
och de här registreringarna ned i de här och de här tabellerna. Slutresultatet är att de personer 
som kommer efter har skolats in i endast det här sättet att dokumentera och kan alltså inte 
förstå verksamhetskraven. Man förstår inte heller vad analys och design handlar om, utan man 
sitter fast i en redan fastställd design. 

c. Vilka personer sitter fast? 

P3. Både utvecklare och kravare. De sitter fast i en väldigt snäv värld där man som kravare 
hämtar upp dokumentationen och ser att nu ska vi lägga till ett nytt trafikvillkor, då ska vi ju 
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in i det här användargränssnittet och där ska man göra de här och de här kontrollerna. Man är 
på en för låg nivå på direkten. Det här gör att utvecklare och kravare sitter ihop utan att man 
riktigt har sina egna perspektiv på tillvaron. Vilket gör att vi inte lyfter blicken och ser att vi 
exempelvis har ett nytt trafikvillkor. Just det här att sära på krav på verksamhet, system, 
analys och design och implementation, Det gör att de som utvecklar blir aldrig duktiga på att 
analysera och designa. Det är en problematik. De som utvecklar säger jämt att vi får så dåliga 
krav men de kräver också de här detaljerade specarna som de egentligen själva ska göra. 
Kravarna, de kravar nere på lösningen och till slut tycker man att allt e så svårt.  

c. Resultatet av kravhanteringsprocessen motsvarar sällan de förväntningar(hos kunder) som 
finns, varför?   

P3. Beställarna  kommer  i  sin  tur  ifrån  ”lösningsvärlden”  så  de  har  en  historik  i  den  gamla 
lösningen så ibland är beställningen nere på lägg till en post i den här tabellen till att lös det 
för vi behöver det här. Så det beror på vad beställaren har för bakgrund för det påverkar ju de 
olika nivåerna i kunskap på beställningen.  

c. För otydligt eller för detaljerat? 

P3. Ja, ibland så lösningsinriktat så att man inte förstår vad behovet och orsaken bakom 
beställningen egentligen är. 

c. Är det svårt för beställarna att veta vad de vill ha? 

P3. Jag tror nog att beställarna vet vad de vill ha. Men jag tror inte att beställarna alltid har 
verktyg för att göra de här värderingarna. Jag tror även att mycket av tiden saknas, att man 
inte har tid att fundera över om vi gör den är ändringen så vad kan vi då vinna på det? Man 
sitter nog även för fast i budgetar. Man har ont om tid och ont om pengar. 

c. Vad tycker du är det mest lämpliga sättet att kravdokumentera? 

P3. Jag tycker att användningsfall är bra. Sedan måste man ju tänka på sammanhanget. I vissa 
fall får ju inte allting plats i ett användningsfall. Regler ryms ju till exempel inte i 
användningsfall. Det finns så många olika saker man kan använda för att tydliggöra krav men 
användningsfall är ju ett sätt, att den här personen vill göra det här. Ett tillståndsdiagram kan 
ju visa att den här statusen går över till den här statusen, och är den i den statusen kan den gå 
över till den eller den. Så man måste tydliggöra, den blir så bra att handskas med. Sånt som 
inte riktigt ett användningsfall kan beskriva så man måste använda sig av andra sätt också. Så 
man kan lägga till ett tillståndsdiagram när det behövs eller ett regeldiagram. 

c. Hur spårar ni krav? 

P3. Vi har ett verktyg som heter Team foundation server, där vi försöker hålla koll på något 
som heter change requests. Och där skulle man lika gärna kunna koppla ett krav till det. Men 
vi har redan en lösning och gör en förändring av den lösningen. Men där har vi inga 
ursprungliga krav dokumenterade. Så vi saknar en kravmassa i grunden och det är väldigt 
spretigt. Det här gäller ju inte företaget i helhet utan det är olika på olika områden.  
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c. Hur kvalitetssäkras era krav ?  

De tre senast åren har vi börjat med granskningsmöten där vi checkar av de kraven som 
skrivits med beställaren och checkas även av med utvecklare eller arkitekten så att de förstår 
kraven så att vi har den här granskningsprocessen. Sedan är det testerna som avgör hur bra det 
faktiskt har blivit, om man har förstått varandra, om det blev det resultatet man var ute efter.  

c. Hur prioriteras krav? 

P3. Prioriteringen gör beställaren med förvaltningsobjekt och projekt. Så det är beställaren 
som är med och prioriterar.  

c. Hur skulle du säga att ett krav utmärker sig som får hög prioritet gentemot ett krav som får 
låg prioritet? 

P3. Oftast handlar det om lagtvingande. Det här datumet måste det här vara gjort för att då 
träder lagen i kraft. Det är det vanligaste scenariot vi har. 

c. Vilka ingår i arbetet med kravhantering? 

P3. Där har vi också något vi kan förbättra. Jag är inte speciellt insatt i hur kravhantering går 
till här, jag tar oftast emot dem. Min uppfattning är att det är olika varje gång, ibland är det 
inhyrda kravanalytiker, ibland är det personer som har varit med länge.  

c. Vad är teamets roll i kravhanteringsprocessen? 
 

P3. Jag är inte insatt i kravhanteringsteamet, så jag vet inte. 

c. Har teamet enligt din mening någon betydelse för kravhanteringsprocessens 
framgång? 
 

P3. Ja, absolut. 

c. Är kommunikation en påverkande faktor i kravhanteringsprocessen enligt din mening? 
Hur? 
 
P3. Ja, ju mer kommunikation desto bättre. Man måste prata och förstå varandra. Det spelar 
inte heller någon roll hur bra kraven är specade, de kan vara exemplariska men man måste 
prata nära med varandra. 
c. De som samlar in krav och de som uttrycker krav, blir det missförstånd? 

P3. Nja, det vet jag inte men jag tror dock att man ofta har olika uppfattningar. Man ser olika 
saker, en kravanalytiker kanske ofta ser mönster som inte beställaren alltid ser. Man sitter helt 
enkelt med olika perspektiv. Missförstånden uppstår oftast när man inte har en nära 
kommunikation. 

c. Men med de här begreppen då? 
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P3. Begrepp är något vi har varit för dåliga på och det är en grogrund för missförstånd. 
Missförstånden sker för att begreppen inte ens har definierats.  

c. Då sker det missförstånd i alla fall ibland? 

P3. Ja, absolut. Ja det gör det. 

C: igår när vi var på medborgar huset med kravhanteraren. När han pratade  om 
kravhantering. Pratade han om det var system krav eller verksamhetskrav vi pratade om. 
Vilken av dessa jobbar du med? 

 

Person 4 
 

C: Vad är dina arbetsuppgifter  

P4  jag jobbar med system krav som jag är intresserad av. Ja vad väger du in i orden 
systemkrav eller verksamhetskrav. Är det krav som vad systemet ska klara av? Eller vilka 
lagar den ska klara att stödja. 

C: systemkrav är vad systemet skall göra och verksamhets krav  var mer hur man skriver 
nånting. 

P4 Men verksamhetskrav är exempel att du måste göra vissa utbildningar innan du får en 
körkortsbehörighet på en person det är ett krav att dessa utbildningar har genomgåt. Det ska 
systemet kunna stödja. Det är verksamhetskrav. Det är också systemkrav. 

C: vad är systemkrav för dig? Definiera systemkrav? 

P4 det finns olika sorters, en skulle vara att ett system ska fungera 24-timmar om dygnet och 
hur snabbt det ska fungera. Det är system krav. Det är ickefunktionella och funktionella 
kraven det är mer verksamhetskrav.  

C: systemkrav är hur väl det går att underhålla och så. 

P4 det rör själva sysemets prestanda. Jag vet inte riktigt. 

C: det är alltså de ickefunktionella kraven. 

P4 ja det tror jag. 

C:  Vad är de största problemen med att konsumera krav? 

P4 det största problemet är att man måste mötas på en nivå som passar oss båda. Att krav 
förstår och jag förstår. Antingen blir det för detaljerikt eller för abstrakt. Då blir det många 
tolkningsfrågor. Det svåraste är att hitta en bra nivå. Det är även svårt att hitta dialogen. 
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C: resultatet av en kravhanteringsprocess motsvarar sällan de förväntingar för kunderna. Vad 
tror du är orsaken? 

P4. Det är på grund av att kunden inte är med i processen. Att kunden inte är med på 
bestämnings processen. 

C: Om de är med vad kan bidra till problem? 

P4. det kan bero på intresse områden och olika typer av perspektiv på saken. 

C: har ni likadana kunder som kravhanterarna. 

P4. vi har många kunder och kravhanterarna är en av våra kunder. 

C: tror du det är svårt för beställarna att veta vad de vill ha? 

P4. ja det kan vara svårt. 

C: när ni tar fram kraven dokumenterar ni de eller hur? 

P4. krav hanterare tar fram kraven.  

C: när kommer ni som utvecklare med in i bilden? 

P4. jag kan ge ett exempel på en lag ändring. Dessa är endast mina ord. Det kommer in en lag 
från regeringen som sedan blir en föreskrift  som kravhanteraren och beställaren  titta på och 
tänker vart kommer det här slå i systemet. Vart måste vi skriva in det nya kravet i systemet 
sedan ska det dokumenteras. Sedan skall de skrivas mot varje system att det här systemet ska 
nu klara av att tex göra ett nytt prov. Detta är svårigheten mellan utveckling och krav, vart ska 
man mötas vilken nivå ska man ha? Det kan bli för otydligt för oss utvecklare. Vad för ny 
behörighet vill ni ta in jaha vart slår det in i systemet jo i att kunna boka prov. Vi måste kunna 
generera behörigheten o analysera för att det finns som många delar av systemet som 
påverkas och som förändras. Detta tar vi emot från kravhanteraren.  

C: Det är alltså du som utvecklare som tar emot detta arbete. Skriver du kod då? 

P4. vi försöker få ner kraven skrivana först sedan försöker vi få en uppdaterad 
användningsfall utifrån kraven. När vi har fått det på användningsfalls nivå då kan vi gå in på 
analys o  design av system. Då har vi slagit ner på detta användningsfall och det slår på de 
punkterna i systemet tittar vi på analys o design och kolla på vilka områden där det slår och 
drar ner kravet ännu mer och sedan utvecklar vi. 

C: bryter ni ner användingsfallet till sekvensdiagram? 

P4. ja det gör vi? 

C: ser ni det som en fördel. Blir det på en bättre nivå? 
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P4.  i koden? Vi känner ofta att vi vill ha med de i analys  o design. I analys och design 
kanske man börjar se saker som möts mer. Då kan det hända att det börjar ända kraven och 
kan ske ändringar. Man vill då jobba tätt ihop för att inte missförstå varandra. 

C: vad tycker du är det mest lämpligaste sättet att krav dokumentera? 

P4. jag vet inte riktigt. Utgångspunkten man har är att man har en process, sedan kollar man 
om på vilket sätt det nya kravet kommer att påverka de krav som redan finns. 

C: kravhanteraren sa att ni ej prioriterar. 

P4. Vi spårar våra krav i vissa delar av systemet som tex körkortsprov.  

C: hur kvalitetsäkrar ni era krav? 

P4. vi testar. 

C: prioriterar ni era krav? 

P4. Vi som utvecklare gör inga prioriteringar. Det gör produkt ägare beställare och 
förvaltnings ledaren. Efter de prioriteringar de fått från regeringen etc. som utvecklare 
prioriterar vi att de som ligger högst på prioriteringen gör vi tex på en 3 veckors period. 

C: hur viktigt är det med kommunikationen i kravhanterings processen? 

P4. det kan bli för detaljrikt eller på en för abstrakt nivå. Kommunikation är väldigt viktigt. 
Kravställarna måste ha bra kommunikation med kunden och utvecklarna. Det är en stor 
betydelse för oss utvecklare att mötas med kravhanterarna. Om kraven är för abstrakta måste 
jag som utvecklare göra mer arbete i att veta verksamhets regler på en lägre nivå. Om det blir 
en för detaljerad nivå kan det bli en so en instruktion på hur jag som utvecklare ska 
implementera kraven. Då blir det kanske ett system som inte mår bra för att den blir detaljrik 
och man inte kan göra om systemet om vi skulle tycka att systemet behöver modelera om för 
att det inte håller för det vi byggde det för i början. Om man styr kraven för hårt i detalj i 
början kommer vi ej ha en chans att förbättra det. 

 

Person 5 
 

K: berätta om dig själv. Vad har du för arbetsuppgifter. 

P5. Jag är it-konsult hos presio och jobbar just nu på transportstyrelsen. Som krav analytiker. 
Det uppdraget är två delat, så att ena halvan sitter jag i ett projekt där vi kravställer för att 
köpa en in ett system. I andra halvan sitter jag med förvaltningen av ett ärende hanterings 
system. Där ena halvan handlar omkrav ställningen mer om små detaljer skjusteringar och 
buggar och nyutveckling. Med andra ord små beställningar. 

K: hur länge har du jobbat med krav? 
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P5. jag har jobbat på Presio i drygt 1,5 åt och har egentligen väldigt intensivt jobbat med krav 
det senaste halv året. Och jag är själv ganska nyexaminerad. Jag pysslade själv med krav i 
mitt examensarbete, jag gjorde även min praktik kring krav ställning på ett system som det 
företaget skulle köpa i. så jag har egentligen jobbar med krav i 2-3 år. Men väldigt konkret det 
senaste halvåret. 

K:När du jobbat med krav vad anser du vara de största problemen? 

P5. människan som man ska kravställa ifrån. Alltså beställaren. Även om de vet vad de vill 
ha, så vet egentligen 80% vad de egentligen vill ha. 

K: krav processen den motsvarar sällan de förväntningar beställaren har? 

P5. jag tror det handlar om förståelse många gånger om man tänker sig de situationerna jag är 
med om nu så sitter beställaren på verksamhets sidan. De sitter ofta operativt och förstår vad 
de arbetar med. Systemet är ju bara knappar och fält som ska flöda, de har ett annat syn sätt 
och utvecklare har ett annat synsätt. Där emellan fungerar det inte alltid. Svårigheten med mitt 
arbete som kravanalytiker är att hitta ett språk så att vi pratar om samma saker.  Svårigheten 
är att man kommer i djupet till problematiken. Exempel så kan en beställare säga, ja vill ha en 
knapp. Men så tänker vi vad ska knappen göra. Jaha tänker vi så ni vill ha en knapp för 
utskrift. Ja precis säger de det är det knappen gör. Men egentligen sa de bara att de vill ha en 
knapp. Men för beställaren är de självklart med vad de säger men det är, men de säger inte det 
så att andra personer kan förstå utan svårigheten är att komma till djupet av problematiken. 

K: så ni har kommunikations brister? 

P5. ja det kan man säga. 

K: vad anser du är det mest lämpliga sättet att dokumentera? 

P5. det har jag inte funderat på men vi dokumenterar krav och det är också på olika sätt 
beroende på företag. På transportstyrelsen så har de inom förvaltningen en mall för krav 
specifikation och för användningsfall och det är så vi dokumenterar. Och det funkar bra ibland 
efter som att det är på en ganska detaljerad nivå. Men i det projektet ja sitter så är nivån på 
kraven mindre detaljerad och det bli då ganska flummigt. Det är situationen som bestämmer 
hur man ska dokumentera tror jag.  

K: brukar det uppstå problem när ni dokumenterar krav. 

P5. det stora problematiken är att få fram kraven. För att dokumentationen har man redan 
förstått vad man menar ungefär. Men det är klart att jag sitter med en beställare om vi vi har 
workshop eller intervju och fångar upp kraven. Så kan det bli ett arbete för mig att 
dokumentera. Det är då klart att det är inte alltid beställaren är överens med hur jag tänker. 
Mycket är beroende på att man har olika erfarenheter och olika kunskaper och bakgrund som 
gör att man tolkar olika saker på olika sätt. Det händer flera gånger att man tolkar varandra fel 
och gör om kraven flera gånger tills man är överens. 

K: brukar ni spåra krav? 
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P5. Jag har inte varit med om detta. Jag vågar inte svara på det. 

K: hur kvalitetsäkrar ni era krav då? 

P5. det är kontakter helatiden. Det är inte bara ett jobb man ska se det som ett iterativt arbete. 
att man hela tiden har återkoppling. Man fångar upp krav, dokumenterar, man kanske går till 
kunden igen och ändrar krav kanske går till en utvecklare om det är görbart osv. Man måste se 
det iterativt man börjar på en övergripande nivå och sedan går ner på detaljer. 

K: prioriterar ni krav? 

P5. Ja det gör vi, men hur är alltid knepigt. Att handlar om egentligen om en kostnads fråga 
och en tidsfråga. Om man tänker sig för mitt projekt är det beställaren som ska ha ett nytt 
system vi ska bara göra en krav dokumentation som ska levereras till en leverantör. Det 
handlar om bara om pengar och tid. Sen ser vi skillnad på ett ska-skrav och bör-krav. 

K: Vilka roller ingår i kravhanteringen, teamet? 

P5. Vi har projekt ledare och delprojektledare. Sedan har vi ett  x antal krav analytiker och 
sedan har vi x antal olika verksamhet experter.  

P5. Det är viktigt eftersom att varje roll måste vara kompetent. Det är självklart jätte viktigt. 

K: Är Kommunikation en viktig faktor i kravhanteringsprocessen? 

P5. Ja absolut. Det är viktigt eftersom att i ett projekt när en beställare förväntar sig någonting 
och inte får det man ville ha så beror det mest på kommunikationen eftersom att utvecklaren 
och beställaren inte tolkade varandra rätt, annars lägger man energi på saker som är onödiga. 
Så kommunikation är a och o. 

K: Blir det missförstånd med de som samlar in krav och de som uttrycker krav. 

P5. Det händer, och det är tillbaka med det här att vi pratar olika språk. Men det är en del av 
kravhanteringen, oftast börjar man att säga att man förstår varandra, och på nått vis är det att 
vrida och vända på det till vi är överens eller inte. Det har hänt förut att vi bara trott att vi 
förstått varandra men efter 3 månader fattade vi att vi inte va på samma spår. 

 

 


