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Abstract 
In every project within systems development, managing requirements in a proper way has a 

major impact on a project’s success. A total of 56 percent of sources of errors in information 

systems is a result of shortcomings in requirements engineering (RE). Although there are many 

methods for managing requirements, these methods are not used to a large extent, and 

furthermore research results within requirements engineering points to several reasons why they 

are not used. A reason is that system developers tend to focus on technical features and 

constraints, which is seen as a reason for the failure of traditional RE-methods. It is also widely 

known that the foundation of successful system development lies in understanding the social 

and organizational aspects. In order to provide a useful system, it is therefore important to 

involve users in the development process. However, there are statistics that shows that a large 

proportion of users are not involved within the process of requirements engineering. 

 

The study aims to explore and describe requirements engineering in practise with particular 

focus on user impact. The methodology for the study has been qualitative and data collection 

has been performed with semi structured interviews with respondents from three companies. 

The respondents consisted of four practitioners who work with requirements engineering in 

system development projects and the remaining three respondents are users of these systems. 

The empirical analysis presents the result of the study and is compared to the theory to highlight 

interesting or important links between how practitioners apply requirements engineering in 

practice and how users are involved in this process.  

 

The empirical analysis shows that practitioners more likely tend to be inspired by requirements 

engineering methods than to embrace them entirely. The analysis also shows that requirements 

engineering standards are inadequate in practise. Additionally, results of the study indicate that 

superusers have greater potential to influence the requirements than other users and that the 

communication of requirements between system developers and users can be improved. It is 

clear that there are a lot of potential when it comes to involve users in order to avoid 

misinterpretation or missing requirements. 
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II 

Sammanfattning 
I alla systemutvecklingsprojekt har kravhanteringen en stor inverkan på projektets framgång. 

Hela 56 procent av källor till fel inom informationssystem kommer från brister i 

kravhanteringen. Trots att de finns många metoder för kravhantering används inte dessa i 

speciellt stor utsträckning och vidare pekar forskningen på flera orsaker varför de inte används. 

En orsak är att systemutvecklare tenderar att lägga större vikt på tekniska funktioner och 

begränsningar än sociala aspekter, vilket ses som en orsak till att traditionella 

kravanalysmetoderna misslyckas. Det ses även som allmänt känt att grunden till en lyckad 

systemutveckling ligger i att förstå de sociala och organisatoriska aspekterna. För att 

åstadkomma ett så användbart system som möjligt är det därmed viktigt att involvera användare 

i utvecklingsprocessen. Statistik visar dock att en stor del av användare inte får vara med och 

påverka arbetet alls.  

 

Studien syftar till att utforska och beskriva kravhantering i praktiken med särskilt fokus på 

användarinverkan. Metoden för studien har varit kvalitativ och datainsamlingen har skett med 

semistrukturerade intervjuer med respondenter från tre företag. Respondenterna utgjordes av 

fyra praktiker som arbetar med kravhantering inom systemutvecklingsprojekt och de resterande 

tre respondenterna är användare för dessa system. Empirianalysen redogör för studiens resultat 

som jämförs med teorin för att belysa intresseväckande eller viktiga kopplingar till hur praktiker 

anammar kravhantering i praktiken och hur användare involveras i denna process. 

 

Empirianalysen visar att praktiker mer tenderar att inspireras av kravhanteringsmetoder än att 

anamma dessa helt och hållet. Analysen visar även att standarder för kravhantering är 

bristfälliga i praktiken. Vidare visar studien att så kallade superusers har större möjlighet än 

andra användare att påverka kraven och att kommuniceringen av krav från utvecklare till 

användare kan förbättras. Det finns helt klart utvecklingspotential när det gäller att involvera 

fler användare för att undvika misstolkade eller uteblivna krav.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Kravhantering, Kravhanteringsmetoder, Systemutveckling, Informationssystem, 

Användarinverkan. 

 

 



 

III 

Förord 
Vi vill tacka de personer som deltagit i vår studie för den insikt de givit oss om kravhantering i 

praktiken. Vi vill även rikta ett stort tack till vår engagerade handledare, Birgitta Fagerström-

Kareld, Universitetslektor inom Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT 

(inklusive Bibliotekshögskolan). Tack för ditt stöd och den vägledning vi fått under hela 

studiens gång.  

 

Slutligen vill Vi önska Er en trevlig läsning!  

 

Frida och Sofie  



 

IV 

Innehållsförteckning 
 
1 Inledning ..................................................................................................................................... - 1 - 

1.1 Praktiken lyckas inte med kravhanteringen ....................................................................... - 2 - 
1.2 Användarens involvering i kravhanteringsprocessen ......................................................... - 2 - 
1.3 Problemformulering och syfte ........................................................................................... - 3 - 
1.4 Målgrupp ............................................................................................................................ - 3 - 
1.5 Disposition ......................................................................................................................... - 3 - 

2 Metod .......................................................................................................................................... - 4 - 
2.1 Vetenskapligt perspektiv .................................................................................................... - 4 - 
2.2 Kvalitativ ansats ................................................................................................................. - 4 - 

2.2.1 Intervjuer ....................................................................................................................... - 5 - 
2.2.1.1 Utformning av intervjufrågor ................................................................................ - 5 - 

2.3 Urval av respondenter ........................................................................................................ - 5 - 
2.4 Behandla intervjudata ........................................................................................................ - 6 - 
2.5 Analysmetod ...................................................................................................................... - 6 - 

2.5.1 Tematisk kodanalys (konstant jämförelseanalys) .......................................................... - 6 - 
2.6 Trovärdighet ....................................................................................................................... - 7 - 

2.6.1 Validitet ......................................................................................................................... - 7 - 
2.6.2 Reliabilitet ..................................................................................................................... - 7 - 

2.7 Etiska aspekter ................................................................................................................... - 7 - 
3 Teori............................................................................................................................................ - 8 - 

3.1 Informationssystem ............................................................................................................ - 8 - 
3.1.1 Standardsystem .............................................................................................................. - 8 - 
3.1.2 Anskaffning av informationssystem .............................................................................. - 9 - 

3.1.2.1 Lagen om offentlig upphandling (LOU) ............................................................. - 10 - 
3.2 Användare ........................................................................................................................ - 10 - 

3.2.1 Superuser ..................................................................................................................... - 10 - 
3.3 Krav.................................................................................................................................. - 11 - 

3.3.1 Funktionella krav ......................................................................................................... - 11 - 
3.3.2 Ickefunktionella krav ................................................................................................... - 11 - 
3.3.3 Normala, förväntade och sensationella krav ................................................................ - 12 - 

3.4 Kravhanteringsprocessen ................................................................................................. - 12 - 
3.4.1 ISO-standard för kravhantering ................................................................................... - 12 - 

3.4.1.1 Identifiera intressentkrav .................................................................................... - 13 - 
3.4.1.2 Analysera och upprätthålla intressentkrav .......................................................... - 13 - 

3.4.2 Kravhanteringsmetoden Stjärnan................................................................................. - 13 - 
3.4.3 Prioriteringsmetoden MoSCoW .................................................................................. - 14 - 
3.4.4 Iterativ och inkrementell utveckling av krav ............................................................... - 15 - 

3.5 Användarcentrerade kravhanteringsmetoder ................................................................... - 15 - 
3.5.1 Use Case (Användningsfall) ........................................................................................ - 15 - 
3.5.2 Scenario ....................................................................................................................... - 16 - 
3.5.3 Persona......................................................................................................................... - 16 - 
3.5.4 User Stories.................................................................................................................. - 16 - 
3.5.5 Storyboard ................................................................................................................... - 16 - 
3.5.6 Observation .................................................................................................................. - 16 - 
3.5.7 Prototyper .................................................................................................................... - 17 - 

3.6 Användares inverkan på kravhanteringen ........................................................................ - 17 - 
3.6.1 Standardsystem begränsar användares inverkan .......................................................... - 18 - 

3.7 Kravhanteringsmetoderna används inte ........................................................................... - 19 - 
3.8 Dålig kravspecifikation resulterar i dåliga IT-system ...................................................... - 20 - 

4 Empirianalys ............................................................................................................................. - 21 - 
4.1 Anskaffning av informationssystem ................................................................................ - 22 - 
4.2 Anpassning efter standardsystem ..................................................................................... - 23 - 



 

V 

4.3 Kravinsamlingsmetoder ................................................................................................... - 24 - 
4.4 Kravspecifikation ............................................................................................................. - 29 - 
4.5 Kommunikation med användare under kravhanterings-processen .................................. - 29 - 
4.6 Användarinverkan ............................................................................................................ - 30 - 

5 Diskussion ................................................................................................................................ - 31 - 
6 Slutsats ...................................................................................................................................... - 33 - 

6.1 Värde för företag .............................................................................................................. - 34 - 
6.2 Metodreflektion ................................................................................................................ - 34 - 
6.3 Förslag på framtida forskning .......................................................................................... - 35 - 

 

 

 

Bilaga 1 - Intervjufrågor till praktiker 

Bilaga 2 - Intervjufrågor till användare 

 



 

- 1 - 

1 Inledning 
Hela 56 procent av källor till fel inom informationssystem kommer från brister i 

kravhanteringen (Eriksson 2008b). Trots att statistik pekar på att bristande kravhantering är den 

största felkällan är det ändå inget vanligt samtalsämne. Det är i alla fall inget som diskuteras på 

kafferasten (Danielsson 2009). Ändå är kravhantering en viktig, om inte avgörande aktivitet för 

ett lyckat systemutvecklingsprojekt. Eftersom kravhantering har en central roll i projekt är det 

allt viktigare med tydligt specificerade krav då informationssystem fortsätter etableras med stor 

spridning i samhället (Halaweh 2012). Systemkrav är en beskrivning av vilka tjänster ett system 

ska innefatta för att lösa problem. Processen att utforska, analysera, dokumentera och validera 

dessa tjänster och begränsningar kallas för kravhantering. Kravhantering kan ses som en gren 

inom systemutveckling där fokus ligger på målen med systemets funktioner och begränsningar 

(Halaweh 2012). De flesta organisationer som erbjuder en produkt eller en tjänst har en 

kravhanteringsprocess. Det ser dock olika ut på olika organisationer. På mindre företag som 

utvecklar relativt små produkter läggs det vanligtvis ingen större vikt vid kravhantering. I dessa 

organisationer kommunicerar utvecklarna direkt med kunden då de känner till kundens behov 

lika väl som de känner till sina egna produkter och tjänster. Under dessa omständigheter kan 

medlemmarna i utvecklingsteamet kommunicera verbalt utan någon svårighet för koordinering. 

Komplexiteten av produkten eller tjänsten är inte heller tillräckligt hög för att dela upp 

arbetskraften. Vid dessa tillfällen är det lätt att uppnå accepterade och bra resultat. Om en 

organisation däremot växer kraftigt och om komplexiteten av produkter och tjänster ökar är det 

av stor vikt att använda strukturerade metoder och processer för kravhantering. Där kan en bra 

kravhanteringsmetod vara avgörande för ett systemutvecklingsprojekts framgång (Hood, 

Wiedemann, Fichtinger & Pautz 2008). Bra kravhantering ökar möjligheterna att skapa ett bra 

informationssystem som i sin tur existerar för att uppnå vissa mänskliga syften och mål. Men 

mål och syften är emellertid vaga och abstrakta precis som systemets planerade funktioner kan 

vara mångfaldiga och komplexa. Det behövs därmed en mer precis definition av vad systemet 

exakt ska utföra vilket leder till ett behov av att kunna definiera ett systems exakta krav. 

Systemet måste vidare kunna konstrueras för att uppfylla de definierade kraven (Turban 2013).  

 

Eftersom kravhanteringen är en viktig del för att ett systemutvecklingsprojekt ska lyckas har 

forskare och praktiker tagit fram ett antal kravhanteringsmetoder. En metod som Eriksson 

(2008b) beskriver är kravhanteringsprocessen Stjärnan. Metoden består av sex olika steg som 

redogör för hur en organisation bör hantera sina krav för att lyckas med sin kravhantering 

(Eriksson 2008b). Det finns även lagar och standarder för att uppnå en lyckad kravhantering. 

Dessa används för att åstadkomma en enhetlig hantering av krav. En internationell standard för 

kravhantering är ISO/IEC/IEE-29148 som specificerar de processer som krävs för 

implementering av krav för system- och mjukvaruprodukter under hela livscykeln. Standarden 

definierar konstruktionen av ett bra krav, attribut och egenskaper hos krav samt iteration och 

rekursiv tillämpning av krav (ISO/IEC/IEEE 2011). Vidare finns Lagen om offentlig 

upphandling (LOU) som används för kravhantering inom offentlig sektor och processen för 

anskaffandet av tjänster eller produkter (SFS 2016:1145).  

 

Trots de många kravhanteringsmetoder som utvecklats för att möta de komplexa kraven för 

storskalig systemutveckling används dessa till liten grad (Kaindl et al. 2002). Bidragande 

orsaker som bristen på verktyg, utbildning och integration med ett företags redan existerande 

metoder gör att det tar lång tid att sprida forskningens kunskap om kravhantering till industrin. 

Företag kan även se det som omständigt att implementera nya kravhanteringsmetoder eftersom 

det vanligen kräver expertishjälp. Dock förhindras arbetet av att organisationer tenderar att vara 

ovilliga att använda konsulter både från företagets sida och externt då företagsregler ofta kräver 
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formella kontrakt. En annan bidragande orsak till att kravhanteringsmetoder inte används är att 

systemutvecklingsprojekt ofta har ett pressat tidsschema vilket gör att kravhanteringsprocessen 

får för lite fokus (Kaindl et al. 2002). Utöver detta kan de notationer och formella språk som 

används för kravmodellering även bidra till kommunikationsproblem mellan slutanvändare och 

utvecklingsteam då språken är formulerade på ett sätt som användarna inte förstår (Halaweh 

2012).  

 

1.1 Praktiken lyckas inte med kravhanteringen 

Det finns flera anledningar till varför praktiken inte lyckas med sin kravhantering. Anledningar 

kan vara att det är svårt att föreställa sig ett nytt system i sin helhet men även att de flesta 

utvecklare bara känner till ett fåtal notationer och tekniker för kravhantering (Hsia, Davis & 

Kung 1993). Ytterligare orsaker kan vara att tiden för att analysera krav minskas för att få mer 

tid för design och programmering eller att användare och utvecklare har olika ordförråd vilket 

gör att kommunikationen blir bristfällig. Fortsättningsvis framhäver Hsia, Davis och Kung 

(1993) att trots att det finns en bra förståelse hos kravanalytiker för hur tydliga krav ska skrivas, 

görs det ändå inte. Istället resulterar många kravspecifikationer ofta i ett stort dokument skrivet 

på naturligt språk som få orkar läsa. Även Eriksson (2008b) pekar på anledningar till att 

kravhanteringen misslyckas. Det kan handla om att beställare sällan vet vad de vill ha eller att 

fel personer kan vara involverade i kravinsamlingen vilket gör att fel krav samlas in och de 

insamlade kraven kan feltolkas (Eriksson 2008b). Vidare påpekar Hsia, Davis och Kung (1993) 

att kvaliteten på ett system speglas av den process som skapat systemet vilket medför att 

systemets design blir därefter. Ett resultat av bristande kravhantering är oklara krav, förändrade 

krav och otillräckliga processer för kravhantering vilket leder till att hela projekt misslyckas 

(Turban 2013). 

 

1.2 Användares involvering i kravhanteringsprocessen  

För att skapa ett användbart system behöver användare involveras i utvecklingsprocessen 

(Söderström 2015). Det är dock vanligt att användarna inte får vara med och påverka arbetet 

alls. Unionen (2008) visar i en undersökning kring tjänstemäns digitala arbetsmiljö att endast 

44 procent har haft någon möjlighet att påverka utformningen av nya arbetsrutiner i samband 

med införande av nya IT-system. År 2015 ökade siffran i samma undersökning till 65 procent 

(Unionen 2015). Utöver det bristande användardeltagandet, tenderar systemutvecklare att 

huvudsakligen fokusera på systemets tekniska funktioner och begränsningar vilket ses som en 

orsak till att traditionella kravanalysmetoder misslyckas. Därför betraktas det som allmänt 

erkänt att framgången med utveckling av informationssystem grundas i att vid sidan av de 

tekniska aspekterna även förstå de sociala och organisatoriska (Halaweh 2012). Inkludering av 

de sociala aspekterna leder till system som är mer accepterade av slutanvändare och kan 

leverera bättre värde till intressenter (Baxter & Sommerville 2011). Söderström (2015) styrker 

detta genom att beskriva att det är på flera sätt oklokt av arbetsgivaren att inte involvera 

användarna, vilket tydliggörs i en undersökning av den amerikanska branschorganisationen 

American EHR Partners (Underwood, Brookstone & Barr 2011). Där undersöktes hur nöjda 

läkare var med sitt e-journalsystem och hur stort inflytande de haft på valen av system. 

Resultatet visade tydligt att de användare som hade fått vara med och påverka var mycket mer 

nöjda med sina system och klagade mycket mindre.  

 

Lösningar till de brister och problem som redovisats ovan behandlas av litteraturen där både 

praktiker och forskare har tagit fram metoder för att kunna lyckas med sitt kravarbete. Några 

nyckelfaktorer är att arbeta iterativt med kraven, ha god kommunikation med intressenter och 
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involvera de användare som faktiskt kommer att använda systemet. I teorikapitlet presenteras 

dessa mer ingående tillsammans med ytterligare angreppssätt för god kravhantering.  

 

1.3 Problemformulering och syfte 

Bristande kravhantering är den största orsaken till misslyckade systemutvecklingsprojekt. 

Något som också är känt är att användare många gånger inte alls är involverade i 

kravhanteringsprocessen vilket leder till bristfälliga system. För att undvika dessa problem har 

forskare och praktiker tagit fram metoder för att på bästa sätt hantera kraven. Trots att 

metoderna finns pekar forskningen på att verksamheter använder dessa i liten utsträckning. 

Utifrån den problematik som finns kring kravhantering är den nuvarande situationen intressant 

att analysera hos företag idag. Syftet med studien är därför att utforska och beskriva 

kravhantering i praktiken med särskilt fokus på användarinverkan. 

 

Uppsatsen baseras på följande frågeställning: 

– Hur involveras användare i kravhanteringsprocessen i praktiken och hur förhåller sig 

praktiken till teorin inom kravhantering? 

 

1.4 Målgrupp 

Studien vänder sig till verksamheter som arbetar med systemutveckling där ambitionen är att 

ge vägledning för hur användare kan involveras på ett bättre sätt i kravhanteringsprocessen. 

Ambitionen för studien är även att belysa olika metoder och standarder inom kravhantering för 

organisationer för att på så vis inspirera och motivera användandet av dem. Eftersom 

användarinverkan är central för ett utvecklingsprojekts framgång kan studien vara relevant för 

att identifiera förbättringsåtgärder inom den egna organisationen. Studiens målgrupp är även 

studenter och forskare som är intresserade av eller vill bygga vidare på forskning om användares 

inverkan på kravhantering. 

 

1.5 Disposition 

Kapitel 1 – Inledning beskriver på ett övergripande sätt den forskning som finns inom 

kravhantering och den problematik som medföljer om kravhanteringsmetoderna inte används. 

Vidare belyses även vikten av att involvera användare i kravhanteringsprocessen och slutligen 

presenteras forskningsfrågan som grundar sig i detta. 

 

Kapitel 2 – Metod redogör för valet av kvalitativ metod, urval av respondenter, 

semistrukturerade intervjuer och dataanalysmetod. Vidare diskuteras studiens trovärdighet och 

etiska aspekter.  

 

Kapitel 3 – Teori presenterar grundläggande termer och metoder inom kravhantering för att 

bygga upp en förståelse för den kommande empirin. Här beskrivs även mer grundligt varför 

kravhanteringsmetoderna inte används i praktiken samt vikten av att involvera användare i 

kravhanteringsprocessen.  

 

Kapitel 4 – Empirianalys kopplar ihop studiens empiri och analys där intervjumaterialet länkas 

till teorikapitlet genom en analys. Empirianalysen delas upp i sex teman som identifierades i 

den tematiska kodanalysen, vars innebörd beskrivs i Metodkapitlet (kapitel 2). 
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Kapitel 5 – Diskussion sammanfattar empirianalysen och drar paralleller och möjliga orsaker 

till det som framkommit i intervjuerna och på vilket sätt det förhåller sig till teorin. Vidare 

besvaras forskningsfrågan på ett övergripande sätt. 

 

Kapitel 6 – Slutsats besvarar forskningsfrågan och tydliggör studiens värde för företag. Här 

finns också en metodreflektion och förslag på framtida forskning.  

 

2 Metod 
I det här kapitlet redovisas de metodval som användes för att utforska och beskriva 

kravhantering i praktiken med särskilt fokus på användarinverkan samt hur det förhåller sig till 

teorin. 

 

2.1 Vetenskapligt perspektiv 

Inom samhällsvetenskapliga forskningsmetoder finns det två vanliga uppfattningar kring 

förhållandet mellan teori och praktik – deduktiv och induktiv ansats. Deduktiv ansats innebär 

att en hypotes skapas både utifrån det som forskaren redan vet inom ett visst område och utifrån 

den huvudsakliga teorin som rör området. Vid en induktiv ansats är teorin resultatet av en 

forskningsinsats. Den induktiva processen medför därmed att slutsatser kan dras utifrån 

undersökningar (Bryman 2018). I följande studie presenteras först teorin som i sin tur styr 

datainsamlingsprocessen vilket gör att studien kan anses ha en deduktiv inriktning. Studien 

innefattar ingen hypotes vilket gör att den inte är fullt deduktiv. 

  

2.2 Kvalitativ ansats 

Den här uppsatsen baseras på en kvalitativ datainsamling för att uppnå det utforskande och 

beskrivande syftet. Enligt Recker (2013) är det utforskande syftet utmärkande inom kvalitativa 

metoder för att förklara och beskriva varför situationer uppstår i en viss kontext. Även Justesen 

och Mik-Meyer (2011) påpekar att kvalitativa undersökningsmetoder lämpar sig när ett 

fenomen ska beskrivas i sin kontext för att presentera en tolkning som ger ökad förståelse för 

fenomenet. Vidare beskriver Justesen och Mik-Meyer (2011) att ett exempel på en kvalitativ 

metod är intervjuer. Bryman (2018) påpekar att intervjuer är en attraktiv insamlingsmetod då 

de rymmer en stor mängd flexibilitet. Av den anledningen bygger insamlingen av empirin i den 

här studien på intervjuer. Enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) tolkas sedan intervjumaterialet 

utifrån valt perspektiv. Perspektiven som analysen sedan baseras på kan ta mer eller mindre 

hänsyn till den kontext som utgör ramen för det studerade fenomenet; i det här fallet 

kravhantering. Det perspektiv som den här uppsatsen baseras på kan beskrivas som det 

realistiska perspektivet som Justesen och Mik-Meyer (2011) beskriver tar mindre hänsyn till 

den rådande kontexten. Målet för analysen har därför varit att så objektivt och neutralt som 

möjligt försöka beskriva och förklara hur kravhantering i praktiken förhåller sig till teorin och 

på vilket sätt användare involveras i processen. 

 

Fördelen med en kvalitativ ansats är att den sätter få begränsningar på de svar en 

uppgiftslämnare kan ge. Metoden lägger vikt på detaljer, nyanser och det unika hos varje 

uppgiftslämnare. De som intervjuar bestämmer vilken slags information som inkommer och 

forskarna påtvingar inte respondenten färdigt formulerade svar vilket gör att kvalitativa ansatser 

ofta har hög intern giltighet (Jacobsen 2002). Utifrån metodvalet har arbetet i den här uppsatsen 

kunnat tydliggöra en förståelse för hur kravhantering i praktiken förhåller sig till teorin.  
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2.2.1 Intervjuer 

För att bygga upp en förståelse för hur kravhantering behandlas i praktiken och återspegla 

verkligheten valdes intervjuer som metod för datainsamling. Det vanligaste sättet att skilja 

mellan olika intervjuformer är graden av struktur och standard för intervjun. Intervjuerna för 

denna studie har varit semistrukturerade då det gett utrymme för komplettering av frågor vid 

intresseväckande innehåll eller behov av förtydligande. Detta då Robson (2016) påpekar att det 

är vanligt att formuleringen och ordningen ofta ändras väsentligt baserat på intervjuns flöde 

vilket leder till att ytterligare oplanerade frågor ställs för att följa upp det den intervjuade säger. 

Vid semistrukturerade intervjuer ställs öppna frågor som samtidigt kan anpassas efter 

intervjupersonens specifika roll i förhållande till studiens syfte (Gillham 2005, se Justesen & 

Mik-Meyer 2013). Vidare påpekar Recker (2013) att semistrukturerade intervjuer inte bara 

leder till svar utan även skälen till svaren, vilket återspeglar studiens utforskande syfte. De bästa 

svaren från en respondent återges om fokus ligger på specifika frågor om viktiga saker som 

händer just nu eller som nyligen har hänt (Robson 2016). Intervjuerna för denna studie har 

därmed fokuserat på nyligen avslutade systemutvecklingsprojekt med projekt som avslutats för 

max två år sedan. På så vis är förutsättningarna bättre för att respondenterna ska kunna minnas 

tillbaka och svara så detaljerat som möjligt. Intervjuerna har genomförts inom tidsramen mellan 

45 minuter och en timme. En av intervjuerna hölls via Skype, två intervjuer gjordes per telefon 

och de resterande fyra intervjuerna hölls face-to-face.  

 

2.2.1.1 Utformning av intervjufrågor  

Frågorna har baserats på teorin i kapitel 3, vilket går i linje med uppsatsens deduktiva inriktning. 

Vidare har utformningen av frågorna baserats på Robsons (2016) intervjuguide för 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuguiden fungerar som en checklista över de ämnen som 

intervjun ska täcka med en standardformulering och ordning på de frågeställningar som ska 

beröras. Den innehåller också förslag på följdfrågor vilket även varit fallet för den här studiens 

intervjuguide. För intervjuerna har två intervjuguider använts eftersom respondenterna dels 

representeras av Praktiker som arbetar med kravhantering i praktiken och dels av Användare 

som arbetar i de nya systemen. Frågorna skiljer sig därmed beroende på vilken roll 

respondenten har eftersom kunskap och erfarenhet skiljer sig mellan rollerna. Intervjufrågorna 

för studien återges i bilaga 1 och 2. Inledningsvis har frågorna formulerats på ett mer generellt 

sätt, något som Recker (2013) rekommenderar. De generella frågorna har berört 

bakgrundsinformation om respondenterna för att frambringa en helhetsbild och tydliggöra 

kontexten.  

   

2.3 Urval av respondenter 

För att hitta rätt population för studien har ett urval gjorts. Initialt fastställdes hur många 

respondenter som behövdes för att få en tydlig jämförelse mellan kravhantering i praktiken och 

teorin. Antalet respondenter fastställdes också i linje med uppsatsens tidsram och uppgick till 

sju personer från tre olika företag. Eftersom respondenterna arbetar på tre olika företag och 

därmed är oberoende av varandra samt har olika intressen och motiv kan informationen enligt 

Jacobsen (2002) tillskrivas med stor giltighet. När antalet respondenter var fastställt delades 

respondenterna in i två grupper med hjälp av en indelningsvariabel. En indelningsvariabel 

används enligt Jacobsen (2002) för att dela in populationen i olika kategorier beroende på dess 

egenskaper. Eftersom studien både avser att undersöka användarens involvering i kravhantering 

i praktiken samt förhållandet till teorin har två variabler definieras, användare och praktiker. 
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Urvalet av respondenter har gjorts genom ett informationsurval för att på bästa sätt besvara 

forskningsfrågan. Informationsurval är enligt Jacobsen (2002) en metod för att välja ut 

uppgiftslämnare som anses kunna ge en god och riklig information till forskaren. I den här 

studien har respondenter valts ut baserat på de kunskaper de har om kravhantering i praktiken. 

Inför intervjuerna har personerna blivit tillfrågade vilken roll de haft i ett systembyte för att på 

så sätt säkerhetsställa att de är en bra informationskälla. Urvalet har också ett inslag av 

snöbollsmetoden som enligt Jacobsen (2002) är en metod där ytterligare respondenter för 

studien hittas genom tips och idéer från tidigare genomförda intervjuer. Tre av de sju 

intervjupersonerna har hittats genom snöbollsmetoden.  

 

2.4 Behandla intervjudata 

Det är en fördel att spela in intervjun vilket tillåter forskaren att fokusera på framförandet av 

intervjun (Robson 2016). I denna studie har intervjuerna spelats in med respondenternas 

godkännande och vidare har de inspelade intervjuerna transkriberats fullt ut. I teorin för 

transkribering understryker Bryman (2018) att människor sällan pratar i hela meningar och att 

de omedvetet kan ge uttryck för verbala tics (till exempel “liksom”, “öh” eller “va”) vilket kan 

behöva redigeras eftersom intervjupersonen annars kan uppfattas som ointelligent. Därmed har 

vissa ord redigerats för att undvika detta, men originaltexten finns i sin fulla form i den 

dokumenterade transkriberingen och går att ta del av vid önskemål. 

 

2.5 Analysmetod 

I samband med och direkt efter intervjuerna sammanställdes en översikt för att summera den 

information som erhållits. Detta är ett bra sätt för att kontrollera vilka som var på plats för 

intervjuerna, vilka frågor som täcktes samt för att dokumentera nyväckta frågor (Robson 2016). 

Vidare kompletterades detta med memorering för att fånga idéer, synsätt och ingivelser. En 

sammanfattning över vilken information som behövde kompletteras utfördes kontinuerligt 

under studiens gång. 

 

2.5.1 Tematisk kodanalys (konstant jämförelseanalys) 

Analys av empirin har utgått från en tematisk kodanalys som enligt Robson (2016) kan 

användas vid analys av kvalitativ data. Tematisk kodanalys kan fungera som en realistisk metod 

som rapporterar respondenternas erfarenhet, verklighet och uppfattning. Det kan även fungera 

som en konstruktiv metod för att undersöka hur olika händelser, åsikter och erfarenheter från 

olika respondenter återspeglar diskurser inom samhället (Robson 2016).  

 

Kodning handlar om att definiera vad datan som analyseras handlar om där det gäller att 

definiera flera avsnitt av en text för att exemplifiera samma teoretiska eller deskriptiva idé. 

Oftast kan flera passager i texten identifieras och länkas samman med en beteckning för den 

idéen – koden. All text är således kodad under samma benämning (Robson 2016). Benämningar 

och teman har identifierats från intervjudatan och har vidare grupperats i olika teman för att 

belysa intresseväckande eller viktiga kopplingar till forskningsfrågan.  

 

För att jämföra undersökningen med teorin användes kvalitativa tabeller som enligt Robson 

(2016) är ett lämpligt sätt att göra systematiska jämförelser mellan olika datasamlingar. 

Indelningsvariablerna Användare och Praktiker som tidigare deklarerats (se kapitel 2.3) har 

fungerat som övergripande kategorisering för dataanalysen. 
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2.6 Trovärdighet 

En studie kan uppfattas som mer eller mindre trovärdig. Termer som validitet och reliabilitet 

diskuteras nedan för att mäta studiens trovärdighet. 

 

2.6.1 Validitet 

Reliabilitet kan enligt Bryman (2018) delas upp i intern och extern validitet. En hög intern 

validitet i en kvalitativ metod innebär att forskarens undersökningar ska stämma överens med 

de teoretiska idéer som forskaren utvecklar (Bryman 2018). Då empirin för studien har baserats 

på en tematisk kodanalys har all data som berör varje tema återspeglats på ett sätt som kan anses 

trovärdig eftersom det är en väl beprövad metod. Forskaren kan säkerhetsställa en hög grad av 

överensstämmelse genom en långvarig närvaro och delaktighet i en social grupp. Tack vare 

detta tenderar den interna validiteten att bli en styrka i kvalitativa undersökningar. Extern 

validitet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan generaliseras till andra sociala miljöer 

och situationer. Eftersom forskaren i kvalitativa metoder vanligen använder sig av fallstudier 

och begränsade urval kan den externa validiteten bli ett problem (Bryman 2018). Då 

intervjuerna i uppsatsen utfördes på flera företag har urvalet en större bredd än en fallstudie 

som görs på ett företag. Resultatet kan dock fortfarande inte generaliseras och kopplas till andra 

sociala miljöer på grund av det begränsade urvalet.  

 

2.6.2 Reliabilitet 

Enligt Bryman (2018) handlar extern reliabilitet om att klargöra i vilken utsträckning en 

undersökning kan upprepas och att det i de flesta fall är svårt att uppfylla extern reliabilitet 

eftersom det är omöjligt att “frysa” en social miljö. Inom kvalitativ forskningsmetodik finns 

däremot delkriteriet Pålitlighet som kan fungera som en motsvarighet till reliabilitet (Bryman 

2018). För denna studie presenteras den fullständiga forskningsprocessen som redogör för alla 

ingående faser med forskningsfrågor, val av intervjupersoner, intervjuguide och beslut rörande 

dataanalys. På så vis finns det möjlighet att återupprepa studien, dock är det fortfarande svårt 

att bortse från de sociala faktorerna som påverkar intervjuerna. 

 

2.7 Etiska aspekter 

Vad som i forskningssammanhang är etiskt att undersöka eller inte hävdar Ejvegård (2003) kan 

diskuteras och skiljer sig åt mellan forskare. En vanlig inställning är dock att allt som går att 

forskas om också får utforskas. Anledningen är att forskaren inte ska lägga moraliska 

synpunkter på forskningen och inte vara subjektiv utan snarare objektiv. I den här studien har 

fokus legat på att beskriva och utforska fenomenet kravhantering på ett så objektivt sätt som 

möjligt. Tack vare det objektiva synsättet har uppsatsen inte influerats av några moraliska 

synpunkter. Bryman (2018) redogör för fyra etiska principer som en svensk uppsats bör 

uppfylla. En av principerna är Informationskravet som går ut på att forskaren ska informera 

berörda personer om den aktuella undersökningens syfte. De undersökningsmetoder som har 

använts i den här uppsatsen har baserats på intervjuer där varje medverkande har fått tydlig 

information om vad studien behandlar både innan och under intervjun. Ytterligare en etisk 

princip som Bryman (2018) tar upp är Samtyckeskravet som beskriver att deltagarna i en 

undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. I samband med intervjuerna i 

den här studien blev samtliga tillfrågade om de godkänner att delta samt om de godkänner att 

intervjun spelas in. Den tredje etiska principen som Bryman (2018) beskriver är 
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Konfidentialitetskravet som handlar om att uppgifter kring alla de personer som deltar i 

undersökningen ska behandlas med största konfidentialitet. Intervjudatan för den här studien är 

skyddad bakom autentisering som kräver lösenord för att få åtkomst. Den sista etiska principen 

som Bryman (2018) förklarar är Nyttjandekravet som syftar till att de uppgifter som samlas in 

om enskilda personer endast får nyttjas för forskningsändamålet, vilket de även gör i den här 

studien. Utöver de fyra etiska principerna är även alla respondenter anonyma i uppsatsen i syfte 

att minimera risker för någon typ av personlig skada. Bryman (2018) beskriver att skada för 

deltagarna kan vara att de påverkas negativt i någon form genom att delta i undersökningen. 

Respondenterna har istället tilldelats varsitt fiktivt namn. 

 

3 Teori 
I detta kapitlet presenteras den teori som ligger till grund för studien. Inledningsvis presenteras 

informationssystem och anskaffningsprocessen i syfte att ge en ökad förståelse för hur 

kravhanteringens roll förhåller sig till dessa. Vidare presenteras centrala begrepp inom 

kravhantering som utgör en bred grund inför empirianalyskapitlet (kapitel 4). Kapitlet återger 

även dokumenterade anledningar till varför kravhanteringsmetoderna inte används i praktiken. 

 

3.1 Informationssystem 

Ett informationssystem kan definieras som en interaktiv struktur av personer, utrustning och 

procedurer som tillsammans samlar in, lagrar och hanterar data och gör information tillgänglig 

i syfte att kunna planera, implementera och kontrollera. Syftet med ett informationssystem är 

att samla in data och transformera det till information genom att presentera det till användaren 

på ett lämpligt sätt så att informationen kan användas i en organisation. Ett informationssystem 

utformas olika beroende på vad det är för verksamhet som ska använda det. Det är inte möjligt 

att ha ett informationssystem som fungerar för alla typer av organisationer. För att designa ett 

informationssystem måste det finnas en stor förståelse för organisationen och dess procedurer 

och information som behövs. Även om detta finns är det fortfarande svårt att ta fram ett system 

som alla i organisationen är nöjda med (Flodén 2013). Beynon-Davis (2013) definierar också 

ett informationssystem som ett system för kommunikation mellan människor med processerna 

för att samla, bearbeta, distribuera och använda information som i sin tur stödjer olika 

aktiviteter. Informationen används av människor för beslutsfattning vilka de sedan agerar efter. 

Vidare beskriver Beynon-Davis (2013) att om informationen inom ett informationssystem är 

felaktig kommer fel beslut att fattas och arbetsprocesser kommer inte att kunna utföras effektivt. 

 

3.1.1 Standardsystem 

Ett standardsystem är en form av informationssystem vilket används som ett avancerat 

hjälpmedel i syfte att effektivisera affärsverksamheten inom företag och organisationer. Det är 

en standardiserad mjukvara som utvecklats för att motsvara flera användares eller kunders 

verksamhetsbehov i form av färdiga system. Syftet med standardsystem är att flera 

organisationer ska använda ett likadant program istället för att “uppfinna hjulet på nytt”. 

Programvaran verkar som ett färdigt system som kan implementeras direkt i en verksamhet till 

skillnad från egenutvecklade system som byggs från grunden. För att få en fungerande IT-

lösning med hjälp av standardsystem krävs normalt en justering i själva standardsystemet men 

även i verksamheten (Hedman, Nilsson & Westelius 2009).  
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Idag finns standardsystem för nästan alla behov och tillämpningsområden som till exempel 

operativsystem, nätverkssystem, e-postprogram och ekonomisystem. En förklaring till att så 

många olika varianter av system finns är att tekniken utvecklas allt snabbare genom snabbare 

hårdvara, nya operativsystem och effektivare kommunikationslösningar. Den snabba 

utvecklingen gör att det blir allt svårare att hålla egenutvecklade system vid liv över tiden vilket 

i sin tur leder till att fler organisationer väljer att köpa in standardsystem. Förändringen från att 

utveckla egna system till att köpa in har skapat en annan och mycket stor sektor inom IT-

industrin med företag som säljer och utvecklar affärssystem. Bland annat finns Microsoft, 

Oracle och SAP inom denna sektor (Hedman, Nilsson & Westelius 2009).  

 

I teorin omfattas systemutveckling historiskt sett av traditionella metoder som 

vattenfallsmodellen, men i praktiken har det visat sig att det inte är speciellt vanligt att utveckla 

informationssystem med den metoden. Istället bedriver både privata och offentliga 

organisationer sin systemutveckling genom att köpa in och anpassa delvis färdiga 

standardsystem. Dessa informationssystem som organisationer köper behöver anpassas efter 

den verksamheten som ska använda det. Många gånger vidareutvecklar verksamheter 

standardsystemen genom att lägga till eller ta bort funktionalitet som baseras på användares 

önskemål och krav. En annan variant är att organisationer anpassar sin verksamhet efter de 

funktioner som finns i standardsystemet (Hedman, Nilsson & Westelius 2009). 

 

3.1.2 Anskaffning av informationssystem 

En anledning till att företag väljer att köpa in färdigutvecklade system i allt större utsträckning 

är att tillgången på standardsystem ökar men också att systemen har blivit mer flexibla. Motiven 

varierar till varför organisationer väljer att köpa in ett standardsystem. Det främsta skälet är att 

företag saknar kompetens till att utveckla egna informationssystem och då kan det anses säkrare 

och billigare att köpa in ett färdigt system från marknaden. Ytterligare ett skäl till att 

organisationer väljer att köpa in standardsystem är att marknaden kan erbjuda ett färdigt system 

för nästan alla verksamheters behov (Hedman, Nilsson & Westelius 2009). 

 

När ett affärssystem köps in behöver det först upphandlas med leverantören. En upphandling 

omfattar hela processen från problemidentifiering till valet av system och att skriva kontrakt 

med en leverantör. När standardsystemet sedan införs i organisationen kan det medföra 

eventuella verksamhetsförändringar. De flesta affärssystem måste anpassas eller konfigureras 

beroende på användningsområde. Exempel på detta kan vara att ändra logotyp på fakturor, 

numrering av olika artiklar eller vilken skrivare som ska användas. Många gånger fokuserar 

organisationer på att jämföra olika alternativ av standardsystem och väljer det som passar 

verksamheten bäst istället för att fokusera på att identifiera problem och konstruera lösningar 

(Hedman, Nilsson & Westelius 2009). 

 

Vid valet av ett standardsystem är det varken möjligt eller nödvändigt att specificera alla krav 

i detalj eftersom många av systemets funktioner inte går att påverka (Eriksson 2008a). Vidare 

hävdar Eriksson (2008a) att det är viktigare att lägga fokus på att se till att beställarens 

intressenter har en gemensam bild. Ska delar av systemet kundanpassas bör prototyper tas fram 

och är tillsammans med workshops de viktigaste teknikerna vid inköp av standardsystem. Det 

är även nyttigt att komplettera med ytterligare tekniker vid behov (Eriksson 2008a). 

 

Eriksson (2008a) anser även att alla yrkeskategorier som är tänkta att använda systemet behöver 

vara representerade vid en utvärdering av tänkt system. Olika egenskaper och funktioner kan 

upplevas som bra i ett system men mindre bra i ett annat. Vid dessa tillfällen är en beslutsmatris 
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ett bra sätt att tydligare se vilket system som passar verksamheten bäst. I beslutsmatrisen listas 

alla viktiga egenskaper och därefter bedöms funktionerna efter hur viktiga de är, i exempelvis 

en fyrgradig skala där 1 är minst viktigt och 4 är viktigast (Eriksson 2008a). 

 

3.1.2.1 Lagen om offentlig upphandling (LOU) 

Vid upphandling av informationssystem som genomförs av myndigheter gäller Lagen om 

offentlig upphandling (LOU) (SFS 2016:1145). Enligt (SFS 2016:1145) avser en upphandling 

de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa tjänster eller produkter genom att tilldela kontrakt. 

 

Enligt 2 § ska de tekniska kraven vid anskaffning av ett system med fysiska personer som 

användare fastställas med hänsyn till samtliga användares behov, däribland tillgängligheten för 

personer med funktionsnedsättning. I 3 § framgår det att en upphandlande myndighet får ange 

de tekniska specifikationerna som prestanda- eller funktionskrav och att kraven även ska vara 

utformade så att det klart framgår vad som anskaffas. Enligt 4 § framhävs det att även om de 

tekniska specifikationerna inte anges som prestanda- eller funktionskrav ska dessa hänvisas till 

standarder i fallande prioritetsordning, med internationell standard på fjärde plats (SFS 

2016:1145). 

 

3.2 Användare 

Inom kravinsamlingsarbetet medverkar användare i kvalitetssäkringen av prototyper samt 

kommer med idéer och förbättringsförslag. Användare och beställare är vanligtvis inte samma 

person (Eriksson 2008a). Alexander och Beus-Dukic (2009) beskriver att det är vanligt inom 

utvecklingsprojekt att det finns en sorts representant eller en så kallad surrogat för en större 

grupp. Precis som en politiker representerar en större grupp representerar en kravanalytiker sina 

intressenter i rollen som surrogat. Den gamla tron om att det går att hämta krav direkt från 

användarna fungerar inte i praktiken av flera anledningar. Dessa kan vara att det inte finns en 

enhetlig grupp som använder en produkt/tjänst, det går inte att veta vad användningen av 

produkten resulterar i förrän designen är klar och att användarna inte vet vad de vill förrän de 

har fått det visat för sig. Produkter skapar krav, precis lika mycket som krav skapar produkter. 

Användningen av surrogater är värdefullt då det möjliggör för projekt att hantera ett stort antal 

människor vilket är användbart av flera anledningar. Stora och komplexa projekt kan ta flera år 

vilket gör det omöjligt att prata med användarna och det är inte heller möjligt att prata med hur 

många användare som helst. Därför kan den som är utsedd representant tala för dem istället. 

Däremot finns det nackdelar med surrogacy, då de personer som agerar surrogat kan ha fel 

angående användarnas behov och önskningar. Det gäller att “betjäna” användarna så trovärdigt 

som möjligt (Alexander & Beus-Dukic 2009). 

 

3.2.1 Superuser 

En så kallad superuser, även benämnd som användarrepresentant, är en typ av användare som 

väljs ut för att representera verksamheten. Ofta avsätts en person som har lång erfarenhet av 

systemet och arbetar med att hjälpa andra användare. En superuser kan också vara med i 

granskning av kravspecifikationen för att säkerhetsställa att det inte uppstår några missförstånd 

när utvecklare och testare diskuterar dokumentet med kravställaren. Många gånger kommer en 

superuser med önskemål till kravställaren i samband med att krav framställs (Eriksson 2008a). 
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3.3 Krav 

Krav kommer från många intressenter inom en organisation, vilka exempelvis kan vara 

användare, chefer och referensgrupper där rollen som samlar in krav kallas för kravanalytiker, 

kravfångare eller kravhanterare. Denne i sin tur fördelar arbetet till organisationens utvecklare 

(Eriksson 2008a). Vidare förklarar Eriksson (2008b) att krav för IT-system kan delas in i olika 

kategorier, funktionella och ickefunktionella krav samt normala, förväntade och sensationella 

krav.  

 

3.3.1 Funktionella krav 

Funktionella krav specificerar systemets beteende och de processer som systemet ska hantera. 

De flesta av ett systems funktionella krav är synliga för användare. Exempel på ett funktionellt 

krav kan vara “systemet ska ha funktioner för att spara, ändra och ta bort kunder”. Att bara ha 

funktionella krav för ett system är inte alltid tillräckligt. Även om ett informationssystem 

uppfyller alla de funktionella kraven som är specificerade kan en användare uppleva systemet 

som dåligt. Ett exempel på detta kan vara att svarstiderna är långsamma (Eriksson 2008b). 

 

3.3.2 Ickefunktionella krav 

De ickefunktionella kraven har en mer teknisk inriktning i syfte att hjälpa systemutvecklare att 

fastställa den tekniska nivån på ett system. Om kravet är väldefinierat och kvantifierat kan 

kravet vara till hjälp för både utvecklare och testare. Ett exempel på att kvantifiera ett krav 

skulle kunna vara att specificera hur många transaktioner systemet ska kunna utföra inom en 

specificerad tidsram. Utifrån den informationen kan en utvecklare bedöma om det 

utsedda programmeringsspråket är tillräckligt effektivt eller om vissa delar av programmet 

behöver byggas på ett mer transaktionsintensivt kodspråk (Eriksson 2008b).  

 

Eriksson (2008b) beskriver att ickefunktionella krav brukar delas in fyra underkategorier – 

användbarhet, tillförlitlighet, prestanda och underhållbarhet. Användbarhet handlar om att ett 

system ska vara lätt för en användare att lära sig och komma ihåg hur det fungerar. Det kan 

även vara andra faktorer som påverkar användbarheten som till exempel att det är byggt enligt 

de specificerade riktlinjerna. Tillförlitlighet är en kombination av hur sällan systemet får 

krascha och hur allvarliga fel som får inträffa. Ett exempel på krav på tillförlitlighet skulle 

kunna vara att systemet vid en krasch ska kunna återhämta sig utan att en systemadministratör 

ska behöva ingripa. En felfrekvens kan fastställas med ett mått som kallas Mean Time Between 

Failure (MTBF) som mäter genomsnittlig tid mellan fel. Prestanda mäts i antalet genomförda 

transaktioner per tidsenhet och hur lång tid dessa transaktioner får ta under de förhållanden som 

har angetts, vilket även kallas transaktionsfrekvens. Ett exempel på detta kan vara ett program 

i ett system där prestandakraven innebär att en viss minnesförbrukning inte får överstigas. 

Ytterligare ett prestandakrav kan vara hur lång tid det får ta innan ett system har startat om när 

en krasch eller ett strömavbrott har inträffat. Underhållbarhetskrav är krav på faktorer som gör 

systemet lättare att underhålla efter produktionssättning. Om underhållbarheten är bra blir 

systemets totala kostnad lägre. Ett exempel på dålig underhållbarhet är när ett system har en 

ostrukturerad programkod som är svår att förstå sig på, även kallad spagettistruktur. Är 

programkoden svår att läsa kommer det att ta längre tid att sätta sig in i koden vid buggrättning 

och vidareutveckling av programmet. Detta leder i sin tur till höga förvaltningskostnader. Ett 

exempel på krav på underhållbarhet är att en viss kodstandard ska användas där utvecklarna 

bestämmer på vilket sätt koden ska skrivas (Eriksson 2008b). 
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3.3.3 Normala, förväntade och sensationella krav 

Enligt Eriksson (2008b) kan krav även delas upp i tre kategorier, normala, förväntade och 

sensationella krav. Normala krav är de vanligaste, som utgör de krav som är uttalade och 

förväntade av användarna. Dessa krav samlas in av någon på beställarsidan och ibland 

tillsammans med leverantören. De förväntade kraven är inte uttalade av kravställare men de 

förväntas ändå att bli uppfyllda. Det är ofta triviala och grundläggande behov som till exempel 

att det nya systemet ska ha samma funktionstangenter som det gamla systemet hade. Därför är 

det viktigt att den som specificerar kraven måste ha omfattande kunskaper kring verksamheten 

och användarna för att identifiera dessa krav. Uppfylls inte de förväntade kraven blir användare 

missnöjda men om de uppfylls reflekterar de inte över dem eftersom de förväntade sig att de 

skulle uppfyllas. De sensationella kraven är de svåraste att identifiera då de varken är förväntade 

eller uttalade. Kraven kan vara funktioner som användare inte visste var tekniskt möjliga att 

genomföra. Exempelvis kan sensationella krav uppkomma i samband med kravhanteringen där 

någon upptäcker att en viss arbetsprocess kan effektiviseras eller automatiseras. Dock är det 

viktigt att nämna att de sensationella kraven inte går ut på att uppfinna nya häftiga funktioner 

som leverantören tror sig att beställaren behöver, detta kan i sin tur ha motsatt effekt. Om 

sensationella krav identifieras och uppfylls kan beställaren bli extremt nöjd, men även om de 

inte uppfylls leder detta inte till någon besvikelse eftersom beställaren inte visste om att de 

existerade (Eriksson 2008b). 

 

Dessa typer av krav är ursprungligen utvecklade av den japanske professorn Noriaki Kano men 

som istället benämner dem som basbehov, endimensionella och medvetna behov samt attraktiva 

och omedvetna behov (Ljungberg & Larsson 2012). Basbehov motsvarar Erikssons (2008b) 

normala krav som är outtalade behov som kunden tar för givet att de uppfylls. Endimensionella 

och medvetna behov stämmer överens med Erikssons (2008b) förväntade krav, vilka är behov 

som är outtalade och viktiga för kunden och dessutom har kunden full kännedom om dem. 

Omedvetna behov matchar Erikssons (2008b) sensationella krav som kunden inte känner till att 

de behöver men om de presenteras för kunden känner de igen dem.  

 

3.4 Kravhanteringsprocessen 

För att genomföra ett projekt är en kravspecifikation en vital del för att veta vad som ska göras 

(Tonnquist 2014). Själva processen med kravhantering innebär tillämpningen av beprövade 

principer, metoder, verktyg och notationer för att beskriva tänkta beteenden och begränsningar 

hos ett föreslaget system. Processen innehåller aktiviteter som rör identifiering av kund- och 

användarbehov, skapande av dokument som beskriver externa beteenden och dess associerade 

krav för att tillgodose dessa behov, analys och validering av kravdokument för att säkerställa 

konsekvent utformning, helhet och genomförbarhet samt utvärdering av behov. Resultatet av 

denna process blir en kravspecifikation (Hsia, Davis & Kung 1993). 

 

3.4.1 ISO-standard för kravhantering 

ISO/IEC/IEEE-29148 är en internationell standard som specificerar de processer som krävs för 

implementering av krav för system- och mjukvaruprodukter under hela livscykeln 

(ISO/IEC/IEEE 2011). Nedan förklaras de delar av ISO-standarden som berör 

användarinverkan.  

 



 

- 13 - 

3.4.1.1 Identifiera intressentkrav 

Inom ISO/IEC/IEEE-29148 (ISO/IEC/IEEE 2011) finns det en sekvens med steg för att 

identifiera intressentkrav. Denna uppsats fokuserar endast på de steg som berör involvering av 

användarkrav. Det första steget är att definiera begränsningar, vilka är krav för en 

systemlösning som kan vara oundvikliga följder av befintliga avtal, ledningsbeslut och tekniska 

beslut. Begränsningarna kan bero på instanser eller områden för en lösning som delas mellan 

olika intressenter eller där genomförandebeslut fattas på en högre nivå av systemhierarkisk 

struktur. Det andra steget för identifiering av intressentkrav är att definiera en representativ 

uppsättning av aktivitetssekvenser för att identifiera alla nödvändiga tjänster som motsvarar 

drift- och supportscenarier samt miljöer. Här kan scenarios användas för att analysera systemets 

funktion inom den avsedda miljön för att på så sätt identifiera krav som formellt inte 

specificerats av intressenten. Dessa krav kan exempelvis vara lagar, regler och sociala 

skyldigheter. Användningen av systemet identifieras och sätts i en kontext som analyseras. 

Kontextanalysen inkluderar aktiviteter som användare utför för att uppnå systemmål samt 

relevanta egenskaper hos systemets slutanvändare, exempelvis förväntad träning och 

utmattningsgrad. Det tredje steget är att identifiera interaktionen mellan användare och system. 

Användbarhetskraven bestämmer och fastställer de mest effektiva och tillförlitligaste 

interaktionerna mellan mänskliga prestationer och interaktionen mellan människa och system. 

Samspelet bör ta hänsyn till mänskliga förmågor och kompetensbegränsningar.  

 

3.4.1.2 Analysera och upprätthålla intressentkrav 

Inom ISO/IEC/IEEE-29148 (ISO/IEC/IEEE 2011) finns det en sekvens med steg för att 

analysera och upprätthålla intressentkrav. Det första steget innefattar analys av den fullständiga 

uppsättningen av insamlade krav. Analysen innefattar att identifiera och prioritera motstridiga, 

saknade, ofullständiga, tvetydiga, inkonsekventa och motsägelsefulla krav. Som hjälp kan 

checklistor och standardmallar vara behjälpliga i granskningsprocessen. Om det finns 

intressentkrav i befintliga eller tidigare system kan dessa identifieras som kandidater för 

återanvändning och ska analyseras baserat på faktorer som tillämplighet, genomförbarhet, 

tillgänglighet, kvalitet och kostnadseffektivitet. Det andra steget går ut på att lösa problem som 

uppstått med kraven. Problem kan vara att kraven inte är realiserbara eller är opraktiska. Det är 

viktigt att fortsätta med förhandlingar om krav eftersom konflikter annars kan uppstå. Dessa 

förhandlingar kan behövas med intressenter som kräver oförenliga funktioner eller där 

konflikter finns mellan önskade prestandakrav, begränsningar, budget eller leveransschema. I 

dessa fall är det lämpligt att samråda med intressenterna för att nå enhetliga beslut. Det tredje 

steget innebär att kommunicera de analyserade kraven till relevanta intressenter för att 

säkerställa att behoven och förväntningarna har tagits upp och uttryckts på ett tillfredsställande 

sätt. Det fjärde steget är att tillsammans med intressenterna fastställa att deras krav är korrekt 

uttryckta. Detta inkluderar att bekräfta att intressentkraven är begripliga för upphovsmannen 

och att konflikter i kraven inte har skadat eller äventyrat intressenternas intentioner 

(ISO/IEC/IEEE 2011). 

 

3.4.2 Kravhanteringsmetoden Stjärnan 

Eriksson (2008b) beskriver kravhanteringsmetoden Stjärnan som företaget Konsultbolag1 har 

framställt som innefattar sex olika steg: samla in krav, strukturera krav, prioritera krav, 

dokumentera krav, kvalitetssäkra krav och förvalta krav. Nedan återges en ingående 

beskrivning av Stjärnans olika steg (Eriksson 2008b):  
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Vid insamling av krav definieras syfte och mål, målgrupp samt systemets omfattning och 

avgränsning. Eftersom ett system används av olika intressenter är det viktigt att samla in krav 

från de personer som är representativa för olika delar av systemet. Exempelvis om ett 

butiksdatasystem ska byggas är det bra att prata med personer som har erfarenhet av att jobba i 

butik. För att få en så bra bredd på användare som möjligt är det viktigt att prata med rätt typer 

av användare för det system som ska byggas. Under insamlingen samlas de mest övergripande 

kraven in, vilket bör göras med insamlingstekniker. Exempel på sådana tekniker kan vara 

workshops, intervjuer, enkäter och personas. 

  

Strukturering av krav är något som bör göras kontinuerligt och går ut på att skapa en struktur 

som är lätt att överblicka och förvalta. De dokument som skapas måste ha en disposition som 

gör det lätt att få en överblick på dem. Att ha en dokumentmall med tydliga exempel är grunden 

för bra struktur.  

 

När det kommer till prioritering av krav är syftet att identifiera krav som är förknippade med 

stora risker. Utifrån det går det att veta vilka krav som bör realiseras tidigt och vilka krav som 

kan verkställas i framtiden. Prioriteringen görs vanligtvis av beställaren men med hjälp av 

leverantören. Ofta används en typ av skala för att prioritera krav som “måste/bör” eller 

“hög/medel/låg”. Fördelen med den här tekniken är att det går fort att prioritera men nackdelen 

är att alla krav kan prioriteras högst. Ett alternativ är att använda sig av två eller fler parametrar 

samtidigt, till exempel tid, kostnad och risk. Ytterligare en metod är att prioritera kraven enligt 

en fyrgradig skala där varje siffra kan användas en gång per person. Detta för att se till att alla 

siffror används.  

 

Dokumentationen av kraven utgör ett underlag för alla kommande utvecklingsaktiviteter. 

Kravspecifikationen kan ses som ett formellt kontrakt mellan beställare och leverantör. Om 

beställaren är intern i organisationen blir överenskommelsen ofta inte lika tydlig vilket kan leda 

till att kravspecifikationen inte blir lika väldefinierad som när beställaren är extern.  

 

För att säkerhetsställa att rätt krav är dokumenterade kvalitetssäkras de. Detta avser inte bara 

tester utan även dokumentgranskning och prototyper. Kraven ska kvalitetssäkras genom hela 

utvecklingsprocessen och en enkel kvalitetssäkring är att leverera systemet flera gånger i 

småbitar. Eriksson (2008b) skriver att det finns få dåliga arbetssätt när det kommer till att 

kvalitetssäkra krav men ett av dem är att leverantören utvecklar systemet helt utan dialog med 

beställaren. Är leveranserna täta är det lättare att vara mer flexibel om något i utvecklingen 

skulle ändras. 

 

Förvaltning av krav innebär att ändringar av kraven hanteras genom ett strukturerat 

angreppssätt. Att ändra krav varje dag är inget bra arbetssätt då det leder till ökad risk för 

följdfel, svårare testarbete och stressig arbetsmiljö. Istället bör det finnas ett förvaltningsråd 

som fattar beslut kring vilka ändringar som ska göras. För att det ska gå att fatta bra beslut kring 

förändringar bör det finnas ett bra beslutsunderlag i form av en påverkansanalys. Det innebär 

att konsekvenserna bedöms om en förändring görs eller inte (Eriksson 2008b).  

 

3.4.3 Prioriteringsmetoden MoSCoW 

Ytterligare en metod för prioritering av krav är MoSCoW-metoden som innefattar kategorierna 

Must, Should, Could och Won’t (Tonnquist 2014). Kravens prioritet fastställs genom att de ställs 

mot MoSCoW-skalan (Eriksson 2008b). Must är sådana krav som är obligatoriska. Should är 

krav som är önskvärda men som ej är obligatoriska. Could är krav som ligger inom kompetens 
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och tid men som inte är obligatoriska. Won’t är krav som ej ska tas med (Tonnquist 2014), men 

som kan komma att vara aktuella senare (Eriksson 2008b). Utifrån den här metoden går det att 

fastställa vilka krav som ska realiseras först (Tonnquist 2014).  

 

3.4.4 Iterativ och inkrementell utveckling av krav 

Det är vanligt att kraven ändras under projektets gång. För att hantera dessa utvecklade krav är 

en iterativ och inkrementell utvecklingsprocess ett praktiskt tillvägagångssätt. Inför varje 

iteration definieras nya uppsättningar av krav. En del av dessa nya krav kan motsätta sig tidigare 

krav och när de ändras är det önskvärt att se effekterna av dessa förändringar vilket kan uppnås 

med hjälp av spårbarhet (Kaindl et al. 2002). 

 

Spårbarhet på krav säkerställer att en linjering hålls mellan intressentkrav och de olika 

resultaten av systemutvecklingsprocessen. Dessa linjeringar eller relationer blir ett sätt för 

systemutvecklare att visa på att designen uppfyller kraven samt erkänna de krav som inte gör 

det. Det är en kvalitetsfaktor och bör involveras som ett ickefunktionellt krav för ett system. 

För att vara användbar måste spårbarheten organiseras enligt ett modelleringsramverk (Ramesh 

& Jarke 2001). 

 

3.5 Användarcentrerade kravhanteringsmetoder 

För att kunna förstå användares behov är det viktigt att se dem i sin miljö. Att utveckla system 

på detta sätt brukar kallas användarcentrerat. Det är ett samlingsbegrepp och innefattar ett 

flertal olika verktyg och metoder. Verktygen används för samma syfte – att förstå användarna 

på djupet (Söderström 2015). Det krävs flera olika insamlingstekniker för att skapa en så 

fulländad bild av kraven som möjligt (Eriksson 2008b). Bristen på användarcentrerat fokus 

resulterar i produkter och tjänster som inte uppfyller de avsedda användarnas behov (Preece, 

Rogers & Sharp 2002). Nedan beskrivs ett urval av olika verktyg och metoder mer detaljerat 

och kompletteras med andra centrala delar inom användarcentrerad design. 

 

3.5.1 Use Case (Användningsfall)   

Vanligtvis beskriver krav hur en produkt ska vara utformad. Ett alternativ till detta är 

användningsfall som istället beskriver hur produkten ska användas eller upplevas (Tonnquist 

2014). Användningsfall beskriver användningsscenarier för den produkt som ska utvecklas och 

består ofta av en relativt enkel schematisk ritning som beskrivs med modelleringsstandarden 

Unified Modeling Language (UML). UML har blivit allmänt accepterat inom objektorienterad 

mjukvaruutveckling och förser objektorienterad analys och design med ett antal tekniker – med 

andra ord framställs en kravspecifikation från användningsfall, klass-, aktivitets-, sekvens-, 

samverkans-, och tillståndsdiagram. Litteraturen förklarar ofta att UML ska kombineras med 

användning av case-driven iterativ och inkrementell programmering (Madsen & Vidgen 2009). 

Användningsfall är ett bra sätt att gruppera de dokumenterade kraven (Turban 2013). Det kan 

användas för att ta fram konceptdokument där en uppsättning aktörer identifieras som system 

eller grupper av människor som interagerar med systemet tillsammans med deras mål, syften 

och behov för systemet. Användningsfallet analyseras sedan för att identifiera intressenters krav 

(ISO/IEC/IEEE 2011). 
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3.5.2 Scenario 

För att beskriva användningsfallen vidare används scenarios, där ett användningsfall beskrivs i 

flera sekvenser, exempelvis modelleras sekvensdiagram (Turban 2013). Ett scenario är en 

historia anpassad och strukturerad för teknisk användning där syftet är att kommunicera en 

situation i en rad steg. Scenarios kommunicerar krav på ett effektivt sätt, ibland nästan av sig 

självt, eftersom berättandet är ett så naturligt och kraftfullt sätt att förklara mänskliga behov 

(Alexander & Beus-Dukic 2009). Det är även ett sätt att påvisa ett sammanhang där produkten 

är tänkt att användas (Tonnquist 2014). Scenarios kan användas för att identifiera 

konceptdokument och binda utbudet av förväntat användande av systemprodukter, den avsedda 

driftsmiljön, angränsande system, plattformar och produkter. De hjälper till att identifiera krav 

som annars kunnat bli förbisedda. Scenarier kan bidra till att skapa önskade och kritiska tröskel- 

och målvärden för systemprestanda och fastställa parametrar som är kritiska för systemets 

framgång. De önskvärda parametrarna kan dock kompromissas för att uppfylla de kritiska 

parametrarna (ISO/IEC/IEEE 2011).  

   

3.5.3 Persona 

En persona är en fiktiv person som skapas och används i syfte att diskutera vilka krav ett system 

ska uppfylla. En persona är med andra ord en fiktiv användare som är lämplig att ha hjälp av 

vid kravställning för ett system som kommer att användas av en bred och delvis okänd 

målgrupp. Exempelvis webbaserade system som riktar sig till alla invånare i en kommun eller 

alla anställda inom en organisation. En persona kan innehålla uppgifter om mål, yrke, 

personlighet, ålder, kön, eventuella handikapp och inställning till teknik och tilldelas även ett 

fiktivt namn som används i det dagliga arbetet vid diskussion om krav och lösningar utifrån 

olika personas perspektiv (Eriksson 2008a). 

 

3.5.4 User Stories 

Inom agil mjukvaruutveckling används scenarios i form av user stories som skrivs på ett så 

kallat indexkort. Varje kort används för att följa storyn under tiden den implementeras i 

mjukvaran, testas och accepteras av kunden. Tekniken är enkel och kraftfull och är idealisk när 

formella krav inte behövs, det vill säga när utvecklingen sker in-house eller nära kunder på ett 

informellt sätt. Varje story kan lagras i en databas där storyns status sedan följs efter ägare, 

prioritet, status och så vidare (Alexander & Beus-Dukic 2009). 

 

3.5.5 Storyboard 

Storyboards visar stegen i ett scenario som en sekvens av bilder och kan användas för att ge en 

generell idé av hur ett system ska agera (Alexander & Beus-Dukic 2009). Det är en grov 

visualisering av ett designkoncept som speglar användarkraven och deras uppgifter i sin 

naturliga miljö. Storyboards används för att utvärdera designen tillsammans med potentiella 

användare och utvecklare och är ett sätt att bygga vidare på användningsfallen i syfte att 

identifiera kraven för en viss programvara (Böhm & Szwec 2013).  

 

3.5.6 Observation 

Observation är en teknik som kravanalytiker kan använda för att få djupare kunskap om vad 

användaren gör i sin miljö. En observation kräver inga omfattande förberedelser och går ut på 

att användaren själv väljer vad som ska göras medan kravanalytikern iakttar under någon eller 

några timmar. Tekniken kan användas för att identifiera normala, förväntade och sensationella 
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krav. Om användaren utför en uppgift på ett omständigt sätt kan lösningar finnas som 

användaren inte tänkt på. Det kan däremot vara svårt att ekonomiskt motivera varför 

observationer ska utföras, trots att observationer kan hjälpa till att fel hittas tidigt med stora 

besparingar som följd. Det kan även vara svårt att genomföra en observation om användare 

sitter utspridda i landet eller i flera länder (Eriksson 2008a). 

 

3.5.7 Prototyper 

Enligt Hsia, Davis och Kung (1993) är definitionen av prototyper i samband med kravhantering 

en konstruktion av en exekverbar systemmodell. Syftet är att förbättra förståelsen av problemet 

och identifiera lämpliga och genomförbara externa beteenden som möjliga lösningar (Hsia, 

Davis & Kung 1993). Eftersom beställare tenderar att ha svårt att veta vad de vill ha är det oftast 

först när de ser en lösning som de till fullo förstår vad de faktiskt vill ha. Det är därför viktigt 

att använda prototyper för att med skisser eller på annat sätt illustrera krav (Eriksson 2008b). 

Hsia, Davis och Kung (1993) understryker att prototyper är effektiva verktyg för att reducera 

risker i mjukvaruprojekt genom att tidigt säkerställa om projektet är genomförbart samt att 

identifiera lämpliga krav och eliminera onödiga krav. De populäraste sätten att skapa prototyper 

är genom the throwaway approach och the evolutionary approach. Throwaway-prototyper 

skapas relativt snabbt och billigt men slängs efteråt. Fördelen med denna approach är att den 

återger en snabb feedback. Evolutionary-prototyper konstrueras på ett kvalitativt sätt och 

utvecklas iterativt och fördelen med denna metod är att ingenting kasseras. Det bästa resultatet 

av kravinsamlingen är om undersökningen görs genom ett språk för snabb generering av 

prototyper, att återanvända förmågan att skapa prototyper genom återanvändbara komponenter 

och använda verktyg som genererar användargränssnitt (Hsia, Davis och Kung 1993). 

 

3.6 Användares inverkan på kravhanteringen 

Ett känt fall bland misslyckade projekt är digitalisering av den offentliga brittiska sjukvården 

(Söderström 2015). Den brittiska staten gjorde en stor IT-satsning som pågick i 9 år och kostade 

runt 150 miljarder kronor som sedan lades ner helt. Även om det inte gick som planerat kunde 

de ändå dra lärdomar av de misslyckanden som gjordes. Lärdomarna sammanfattades på 

brittiska statens hemsida och på första plats kom det att utgå från användarnas behov 

(Söderström 2015). Där skriver de att rätt sak inte byggs om kunskapen kring användarens 

behov saknas. De beskriver också att det är viktigt att göra undersökningar, analysera data, prata 

med användare och undvika att göra antaganden. Det är även viktigt att ha empati för 

användaren och ha i åtanke att användaren inte alltid ber om de saker som de faktiskt behöver 

(GOV.UK 2012). Söderström (2012) tar upp ytterligare ett exempel där Standish Group (The 

Standish Group International Inc. 1994) gjorde en undersökning (The Chaos Report) 1994 

varför så många IT-satsningar misslyckades. Resultatet av studien visade sig att den viktigaste 

faktorn bakom ett lyckat projekt var användarinvolvering.  

 

Som tidigare nämnts används metoder och verktyg för att jobba användarcentrerat, men det 

finns dock invändningar mot dessa typer av metoder. Ofta kommer dessa invändningar från 

tekniker som menar att användarna ofta inte förstår eller kan förutse vad de kan komma att ha 

nytta av. Många gånger är det även så – att användare inte alltid på egen hand kan föreställa sig 

hur den bästa lösningen ser ut (Söderström 2015). Dock anser Söderström (2015) att den 

invändningen bygger på en missuppfattning då syftet snarare är att hitta användarens 

grundläggande behov. Utifrån behovet ska designers och utvecklare använda sina 

professionella kunskaper för att hitta en bra lösning till användaren.  
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För att skapa ett användbart system är det viktigt att insamling av krav kan passas in i ett 

systematiskt sammanhang. Det finns en metod som ger ett sådant sammanhang som kallas 

effektkartläggning. Det första steget i en effektkartläggning är att formulera det konkreta målet 

eller effekten med projektet eller produkten. Själva målet ska beskriva vilken varaktig 

förändring som ska uppnås i verksamheten. Det andra steget är att ta reda på vilka aktörer som 

kan bidra till att målet uppnås. Här är det viktigt att träffa och studera verkliga representanterna 

som ska använda systemet eftersom de som är de verkliga experterna. Vid det här tillfället är 

det fördelaktigt att ställa direkta frågor till representanterna, inte “Hur tycker du att 

ordersystemet ska se ut?” utan snarare “Om du ska kunna processa ordrar snabbare – vad 

behöver du då?” (Söderström 2015). 

 

I effektkartläggningen ingår också användningsmål vilket verkar som en nyckel till om 

systemet verkligen kommer att användas och leverera nytta. Om användarna ser nyttan med 

systemet för sitt eget arbete kommer de att använda systemet spontant och entusiastiskt. Om 

inte, finns risken att de kommer att undvika systemet och lösa sin uppgift på annat sätt. Från 

användningsmålen är det vanligt att gå direkt vidare till lösningarna, själva funktionerna i 

systemet. Många gånger finns det en tydlig uppfattning vad som behövs men det är lika vanligt 

att det lika väl kan vara fel. När en noggrannare studie görs på systemet kan det visa sig att det 

inte handlar om tekniska funktioner utan snarare andra åtgärder som krävs för att uppnå syftet. 

Dessa resultat – syfte, aktörer, användningsmål och åtgärder sammanfattas i en effektkarta som 

är ganska lik en traditionell kravspecifikation (Söderström 2015).  

 

3.6.1 Standardsystem begränsar användares inverkan 

Ett av de skäl som påverkar användares inverkan på systemen är att många organisationer köper 

in standardsystem. Eftersom många företag har liknande affärsprocesser som till exempel order, 

lager och fakturering bör ett standardsystem fungera i flera organisationer (Söderström 2015). 

Söderström (2015) beskriver att ett standardsystem ofta implementeras tillsammans med 

anpassningar beroende på vad det är för typ av verksamhet för att ge ett så bra stöd som möjligt. 

Dock är det aldrig enkelt att kliva in i ett nytt styrsystem för hela verksamheten även om 

systemet anpassas – detta är en krävande process som ofta tar flera år. Vidare påstår Söderström 

(2015) att det är väl känt att implementation av ett standardsystem är förenat med 

kostnadsöverdrag och förseningar. Försäkringskassan gjorde ett världsunikt försök att använda 

ett standardsystem för att automatisera socialförsäkringarna som havererade och fick avbrytas 

efter kostnader på flera miljoner (Järräng 2008). Implementering av ett standardsystem är inte 

bara förenat med kostnader, det begränsar även användares möjlighet att påverka (Söderström 

2015). Användare är mer nöjda och klagar mindre om användarinverkan är hög (Underwood, 

Brookstone & Barr 2011). Söderström (2015) har en tes om att standardsystem som uppköps i 

syfte att effektivisera arbetsprocesser med stor sannolikhet leder till det motsatta. Medarbetarna 

måste istället utföra sitt arbete dubbelt med halverad effektivitet. Han har studerat vad 

användare gör i verksamheter där ett bra resultat med standardsystem har uppnåtts och 

upptäckte vanligtvis något helt annat. Istället för att använda det nya standardsystemet används 

egna lösningar för att utföra det dagliga arbetet. Vidare lyfter Söderström (2015) att ett problem 

med att införa standardsystem är att det görs i tron om att ett förbättrat arbetssätt ska komma 

från det automatiserade systemet och inte från verksamheten. Detta leder i sin tur att kritik riktas 

mot användare som inte använder det “fantastiska” nya systemet som har utvecklats speciellt 

för dem.  

 

Enligt Nilsson och Olve (2013) är användarna de personer som bäst känner till styrkor och 

svagheter i de nuvarande systemen. Även om kraven på förändringar från användarna utgår från 
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systemets mest tekniska, programvarumässiga och funktionella brister har de stor kompetens 

gällande verksamheten. Detta gör att de även kan avgöra hur förändringar bäst skulle kunna 

genomföras i en framtid. Implementeras ett standardsystem finns det risk att denna typ av 

kompetens får stå tillbaka för lösningar som redan är fördefinierade i det valda systemet. 

 

3.7 Kravhanteringsmetoderna används inte 

Redan år 1993 fann Hsia, Davis och Kung (1993) att kravspecifikationer ofta resulterar i ett 

stort dokument, skrivet på naturligt språk som få orkar läsa. De projekt med personer som trots 

allt läste och följde dokumentet lyckades ändå inte tillfredsställa de behov som fanns. Kvaliteten 

på ett system speglar processen som skapat den och resultatet blir därefter. Utan en välskriven 

kravspecifikation vet utvecklarna inte vad de ska bygga, kunderna vet inte vad de kan förvänta 

sig och det finns inget sätt att validera att systemet tillfredsställer kraven.  

 

Hsia, Davis och Kung (1993) pekar på flera anledningar till varför praktiken inte lyckas med 

sin kravhantering. En anledning är att det är svårt att visualisera ett helt nytt system i sin helhet. 

Eftersom det inte går att förvänta sig att en användare kan leverera en komplett kravlista i början 

av ett projekt kommer krav att förändras och kompletteras allt eftersom användaren förstår sig 

på systemet. En annan anledning till att kravhanteringen misslyckas är att vissa metoder för 

kravhantering inte är lämpliga. Structured Analysis exempelvis, är en metod som var populär 

bland kravanalytiker på 80-talet och som mer ingående beskriver interaktioner mellan 

mjukvarukomponenter men som inte möjliggör en visualisering av det totala systemets 

beteende. Detta leder i sin tur till en för tidig design. Ytterligare en aspekt är att de flesta 

utvecklare endast känner till ett fåtal notationer, tekniker och verktyg för kravhantering och 

bara en bråkdel av dessa har fått tillräcklig utbildning och träning för att applicera dessa på 

verkliga problem. Även dålig planering eller orimliga krav resulterar i otillräcklig tid för att 

göra ett ordentligt jobb. Det är även vanligt att minska tiden som ställs för att analysera krav 

för att komma igång med design och kodning. Hsia, Davis och Kung (1993) framhäver även att 

det är av stor vikt att utvecklare förstår sig på och etablerar kravhanteringens principer, tekniker 

och processer innan de förlitar sig på olika mjukvaruverktyg som till exempel ett CASE-verktyg 

(Computer-aided-software-engineering tools). 

 

Vidare pekar Kaindl et al. (2002) på att det finns det en problematik kring introducering av nya 

kravhanteringsmetoder i praktiken. I en artikel skriven av samma författare diskuterar forskare 

och utövare varför det är så svårt att introducera resultat av forskning inom kravhantering i 

praktiken. De kom fram till att det inom industrin tar lång tid att sprida kunskapen och att detta 

bland annat beror på bristen på tillgång av verktyg, utbildning och integration med ett företags 

redan existerande metoder. Nya kravhanteringsmetoder stör andra utvecklingsaktiviteter inom 

företag vilket kräver integrationer av nya arbetsprocesser och verktyg som i sin tur förutsätter 

nya interaktionsmönster bland intressenter och kunder. Det är även svårt att fastställa om 

kravhanteringsmetoderna har förbättrat kvaliteten på produkter, tjänster eller processer. I och 

med en konkurrenskraftig marknad tenderar företagens snabba rutiner att resultera i att företaget 

inte tycker det finns någon tid att pröva på något nytt. Det pressade tidsschemat innebär att 

kravhanteringsprocessen får för lite fokus och krav blir avsiktligt eller omedvetet glömda. 

Projektmedlemmar behöver ofta rådfråga experter när de prövar en ny metod, men ett vanligt 

problem är att det finns väldigt lite eller ingen möjlighet till teknisk rådgivning. Ofta är orsaken 

att många organisationer i allmänhet inte är villiga att använda externa konsulter eller till och 

med interna konsulter utanför projektet om expertishjälp behövs. Problemet grundar sig i att 

företagsregler ofta kräver formella kontrakt och andra tidskrävande aspekter innan hjälp kan tas 

in (Kaindl et al. 2002). 
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Kaindl et al. (2002) pekar även på att forskningsprototyper som kravmodellerings- och 

analysverktyg från universitetet inte omedelbart är redo att antas i industrin. Men universiteten 

har emellertid inte resurser eller färdigheter att ta itu med stora utvecklingsprojekt och utöver 

det finns det dessutom kulturella skillnader mellan universiteten och industriella organisationer 

som hämmar tekniköverföring (Kaindl et al. 2002). AUTM (2018) beskriver tekniköverföring 

som processen att överföra nya vetenskapliga fynd från en organisation till en annan. 

 

Vidare tycks praktikers inställning vara negativ till att arbeta med krav och Eriksson (2008a) 

har framställt tio vanliga ursäkter för att inte arbeta med krav. Dessa är “Användarna vet inte 

vad de vill ha”, “Vi vet redan vad användarna vill ha”, “Vem bryr sig om vad användarna vill 

ha?”, “Vi har inte tid att skriva krav”, “Det är för svårt att skriva krav”, “Problemet är för svårt 

att beskriva i form av krav”, “Min chef rynkar på pannan när jag skriver krav, han tycker att jag 

ska arbeta med viktiga uppgifter istället”, “Det är lättare att  ändra systemet senare än att skriva 

krav”, “Vi har redan börjat skriva kod, vi vill inte sabotera arbetet”, “Vi behöver inga krav, vi 

arbetar objektorienterat”.  

 

3.8 Dålig kravspecifikation resulterar i dåliga IT-system 

Både Söderström (2015) och Eriksson (2008b) påvisar att en dålig kravspecifikation är den 

vanligaste orsaken till att det finns dåliga IT-system. Söderström (2015) antyder att ökad 

brådska och underskattad komplexitet har gjort det svårare att lyckas med kravspecifikationen 

och ofta skrivs de ur fel perspektiv. Vidare beskriver Nilsson och Olve (2013) att det är vanligt 

att den utformade slutprodukten inte stämmer överens med förväntningarna hos de olika 

intressenterna för IT-systemet. Nilsson och Olve (2013) tydliggör problemet när de påstår att 

moderna affärssystemsprojekt i grunden är mycket komplexa. Detta visas inte minst när det 

kommer till kraven på systemets olika funktioner. Söderström (2015) påstår att anledningen till 

att kravspecifikationen skrivs ur fel perspektiv är att fokus ligger på att grundligt specificera 

det som är osäkert, vilket är det kommande IT-systemet. På grund av detta missas det att 

specificera den egna verksamheten medan kravspecifikationen däremot ofta är fylld med 

triviala detaljer om IT-systemets funktionalitet. Detta gör i sin tur att kravspecifikationen 

innehåller vaga eller högst allmänna beskrivningar av vad verksamheten egentligen går ut på 

och vad som ska uppnås med det nya systemet. Leverantörerna får i sin tur svårt att avgöra vad 

användarna kan behöva eller vilja ha när de läser kravspecifikationen. Kontentan av detta blir 

att de personer som minst förstår sig på tekniken försöker beskriva den i detalj medan de som 

kan minst om verksamheten försöker lösa detaljerna. Kontakten mellan leverantören och 

beställaren är också en bidragande orsak till problemet (Söderström 2015). Dessa 

kommunikationsbarriärer hävdar Hsia, Davis och Kung (1993) beror på att användare och 

utvecklare har olika ordförråd, professionella bakgrunder och smak. Utvecklare vill oftast ha 

mer precisa specifikationer medan användare föredrar ett naturligt språk. En lösning på detta är 

att använda formella modeller för att förstärka, men inte ersätta naturligt språk (Hsia, Davis & 

Kung 1993).  

 

Något som också ofta saknas i kravspecifikationen är direkta krav på användbarhet. Dessa krav 

är ofta endast uttryckta i text, inte visuellt med till exempel prototyper. Problemet blir därmed 

att kravspecifikationen missförstås som leder till att användarna får en sämre förståelse för den. 

Själva kravspecifikationen kan bli uppfylld till 100 procent på varje punkt, men systemet blir 

ändå oanvändbart för användarna (Söderström 2015). 
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4 Empirianalys 
I följande kapitel presenteras intervjumaterialet och hur det i sin tur förhåller sig till teorin. 

Analysen av empirin beskrivs i sex huvudkategorier som identifierats från intervjudatan. 

Huvudkategorierna är baserade på 16 teman som framkom av kodanalysen. Dessa teman har 

grupperats för att belysa intresseväckande eller viktiga kopplingar till hur praktiker anammar 

kravhantering i praktiken och hur användare involveras i denna process. Identifiering av 

kategorierna grundar sig i Jacobsens (2002) resonemang som förespråkar att de ska vara 

begreppsmässigt rimliga – att de ska ha en mening för andra än de som deltar i undersökningen 

eller för forskarna. För att uppnå detta baseras kategorierna på de centrala delar som beskrivs i 

teorikapitlet. 

 

Empirin baseras på följande kategorier: 

 

• Anskaffning av informationssystem 

• Anpassning efter standardsystem 

• Kravinsamlingsmetoder 

• Kravspecifikation 

• Kommunikation med användare under kravhanteringsprocessen 

• Användarinverkan 

 

Empirin utgår från sju olika intervjuer med respondenter från tre olika organisationer. Eftersom 

forskningsfrågan syftar till att redogöra för hur användare involveras i kravhanteringsprocessen 

och hur praktiken förhåller sig till teorin inom kravhantering är respondenterna och företagen 

anonyma för att flytta fokus från enskilda individer. Kontexten är fortfarande relevant och 

därför presenteras företagen och rollerna mer ingående nedan.  

  

Fyra av respondenterna har arbetat eller arbetar med kravhantering i olika 

systemutvecklingsprojekt och innehar en högskoleutbildning eller motsvarande inom 

informatik. Dessa respondenter beskrivs i följande kapitel som “Praktiker”, med de fiktiva 

namnen Praktiker A, B, C och D. De resterande tre respondenterna är användare av dessa nya 

system och benämns som Användare A, B och C. 

 

Ett av företagen bedriver detaljhandel både på nätet och i fysiska butiker och är placerad i 

Sverige och Norge. Här arbetar Praktiker A och D. Praktiker A har arbetat som projektledare 

för införandet av ett nytt kassasystem och Praktiker D arbetar som systemansvarig för det nya 

kassasystemet. Användare A är i sin tur superuser för kassasystemet och arbetar tillsammans 

med Användare B som är vanlig kassamedarbetare.    

 

Det andra företaget är ett forskningsinstitut. På det företaget arbetar Praktiker B som 

förvaltningsledare/projektledare med ansvar för det befintliga affärssystemet samt har arbetat 

med kravhanteringen för upphandlingen av ett nytt affärssystem. 

 

Det tredje företaget är ett e-handelsföretag med detaljhandel inom Norden. Här arbetar 

Praktiker C som produktägare och ansvarar för produktflöden mellan olika system. På företaget 

arbetar även Användare C som är superuser för produktsystemen. 

 

I följande empirianalys citeras studiens respondenter och Bryman (2018) rekommenderar att 

citat som citerar början av en mening men som sedan hoppar över en del av texten kan anges 

“...” för en kortare strykning och “– – –” för en längre. Här ser formateringen istället ut “/…/” 

respektive “/– – –/”. I vissa citat som valts ut har respondenterna ibland sagt “De” vilket blir 
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svårt att förstå om ett citat tas ur sitt sammanhang. Därför förtydligas dessa citat med 

hakparenteser, exempelvis “de [leverantörerna]”. 

 

4.1 Anskaffning av informationssystem 

Samtliga av respondenterna uppger att de har implementerat ett standardsystem och vid 

intervjuerna framkom det att användare av systemen inte var delaktiga i valet av system. 

Praktiker C beskriver det som att beslutet tas på hög nivå där IT-chefer bestämmer vilken 

leverantör och system som ska anskaffas. Detta skiljer sig från teorin där Eriksson (2008a) anser 

att alla yrkeskategorier som är tänkta att använda systemet bör involveras vid utvärdering av 

tänkt system. I samband med valet av system beskriver både Praktiker A och D att 

leverantörerna gjorde en demopresentation i syfte att sälja in systemet. Under demon utgick 

Praktiker A och D från en checklista för att säkerhetsställa att standardsystemet hade de mest 

centrala funktionerna som ska stödja verksamhetens nyckelprocesser. Att använda sig av 

checklistor är enligt ISO/IEC/IEEE (2011) en bra metod för att analysera och upprätthålla 

intressentkrav. En annan metod som återfinns i teorin som Eriksson (2008a) nämner är att olika 

egenskaper och funktioner kan upplevas som bra i ett system men mindre bra i ett annat. Därför 

kan det vara bra att använda en beslutsmatris för att tydliggöra vilket system som passar 

verksamheten bäst. Beroende på hur viktig funktionen är kan en bedömning göras om 

funktionen behövs eller inte, exempelvis i en fyrgradig skala där 1 är minst viktigt och 4 är 

viktigast. Detta tydliggörs i praktiken där Praktiker B beskriver att de använder den metod 

Eriksson (2008a) nämner för att säkerhetsställa att rätt system köps in. Praktiker D beskriver 

också att de använt sig av en skala på 1 till 5 för att kunna mäta hur väl de ansåg att 

standardsystemet passade deras verksamhet. Dock var han osäker på vad siffrorna på skalan 

stod för och anser att skalan är svårtolkad samt att siffrorna är överflödiga då de flesta som 

deltog i utvärderingen tenderade att endast skriva 1 eller 5 och inte siffrorna däremellan.  

 

Valet av standardsystem 

Motiven till valet av att implementera standardsystem varierade mycket bland respondenterna. 

Både Praktiker B och D beskrev att en stark orsak var att eliminera personberoende med hjälp 

av ett standardsystem då ett system kan bli extremt sårbart om en nyckelperson försvinner. 

Praktiker D beskrev flera orsaker som bland annat att det är lättare att integrera standardsystem 

med varandra men också att det handlar om hur bra en säljare från leverantörens sida säljer in 

systemet. Samtliga praktiker med undantag för en nämnde att det är lättare att uppdatera 

systemet vid förändringar om organisationen har ett standardsystem till skillnad från ett 

egenutvecklat system. Praktiker B tog upp ett exempel på regulatoriska krav där han förklarade 

att om Skatteverket skulle komma med nya regler är det enklare att förlita sig på att leverantören 

löser det än att försöka göra det själv. Även Praktiker A menar att det är lätt att göra 

anpassningar i ett standardsystem: 

 
Det var ju snarare så här att man ser att det finns möjligheter att göra utveckling i det och att 

det finns möjligheter till förbättringar och de [leverantören] är väldigt tillmötesgående när det 

gäller att ta hand om våra behov och krav. 

 

Dock motsätter sig Praktiker C detta då de hade ett system som var väldigt besvärligt att göra 

förändringar i just på grund av att det var ett standardsystem. Praktiker B och C beskriver att 

valet av system också handlar om hur väl systemets funktioner passar verksamheten. Praktiker 

C och D beskriver vidare att en stor fördel med att implementera ett standardsystem är att 

leverantörerna ofta har sensationella funktioner som är svåra att identifiera själva.  
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Mänskliga förmågor och kompetensbegränsningar 

Praktiker C anser att de har tagit hänsyn till mänskliga förmågor och kompetensbegränsningar 

hos användarna genom att välja ett system som är lätt att använda. För att ta reda på den 

informationen har de tittat på recensioner för att se hur andra företag har bedömt 

systemleverantören. Även Praktiker B uttrycker att krav på användarvänlighet har vägts in vid 

val av system där de har haft med sig en anställd i upphandlingarna som forskar på 

användargränssnitt. Detta skiljer sig från teorin där Söderström (2015) påpekar att det ofta 

saknas konkreta krav på användbarhet i en kravspecifikation.  

 

Enligt Hedman, Nilsson och Westelius (2009) lägger organisationer ner mer tid att jämföra 

olika alternativ av system än att identifiera problem och konstruera lösningar. Det går att se en 

tendens att detta stämmer i de intervjuer som genomfördes men vad som inte nämns i teorin är 

den faktorn att leverantörerna kommer med funktioner och lösningar som det beställande 

företaget kanske inte hade identifierat själva. Hedman, Nilsson och Westelius (2009) beskriver 

också att det främsta skälet att företag väljer att implementera ett standardsystem handlar om 

att de inte har kompetens att utveckla egna informationssystem. Detta stämmer till viss del i 

praktiken där flera av respondenterna ansåg att det var en fördel med de färdiga funktionerna 

som finns i ett standardsystem, men det verkar inte vara det främsta skälet. Det handlar snarare 

om att det är lättare att göra anpassningar i ett standardsystem än i ett egenutvecklat system. 

 

4.2 Anpassning efter standardsystem 

Som tidigare nämnts framkommer det från intervjuerna att samtliga respondenter 

implementerat eller planerar att implementera ett standardsystem. Hedman, Nilsson och 

Westelius (2009) påtalar att för att få en fungerande IT-lösning med hjälp av standardsystem 

krävs det normalt en justering i själva standardsystemet men även i verksamheten. Detta 

stämmer till stor del överens med praktiken då alla praktiker förutom en beskriver att de har 

anpassat standardsystemet efter verksamheten. Praktiker A berättar att de planerade att 

implementera ett standardsystem men att de samtidigt fick göra en mängd olika ändringar för 

att systemet skulle passa in i organisationen så bra som möjligt, vilket det också gjorde. Detta 

går också att utläsa i teorin där Hedman, Nilsson och Westelius (2009) påtalar att i många fall 

vidareutvecklar organisationer standardsystem genom att lägga till eller ta bort funktionalitet, 

baserat på användarnas önskemål och krav. Praktiker A beskriver vidare att leverantören varit 

väldigt hjälpsam och tillmötesgående kring de ändringar de önskat göra. Praktiker C nämner 

också att de fått anpassa verksamheten efter standardsystemet vilket han beskriver har varit en 

stor utmaning. Speciellt att motivera användare att ändra sina arbetsprocesser efter det nya 

systemet. 

 
De [användarna] var ju tvungna att kunna se möjligheterna med de här nya programmen, och 

det är inte alltid de [leverantören] hade stöd för den processen vi hade då. Så då var det, alltså 

mycket utav utmaningen för oss var ju att ändra i processerna också då.  

 

Praktiker D berättar att de anpassade sin verksamhet till viss del med att det snarare handlade 

om att skapa ett standardiserat arbetssätt för användarna så att de arbetar på samma sätt. 

Tidigare hade de olika tillvägagångssätt för samma arbetsuppgift men nu kan användarna bara 

göra det på ett sätt. För att undvika att anpassa verksamheten för mycket till standardsystemet 

beskriver Praktiker C att de inledningsvis gjorde ett omfattande kravarbete vid systembytet. 

Han påtalar också att beroende på vilket standardsystem det är varierar flexibiliteten. Om 

systemarkitekturen är väldigt dynamisk är det mycket lättare att anpassa det efter användarnas 

behov. Ett av de tidigare system de implementerat har haft många bestämda funktioner och när 
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ett lagkrav har ändrats har de haft stora problem att få igenom anpassningar. Praktiker B säger 

dock emot Praktiker C där han anser att leverantören står för uppdateringar och när ett nytt 

lagkrav träder i kraft behöver de inte göra något själva. Praktiker B påtalar också att de strävar 

efter att göra så få anpassningar som möjligt i det nya standardsystemet för att det ska vara 

lättare att underhålla men även för att hålla ner kostnaderna. I det gamla systemet hade de 

väldigt mycket anpassningar vilket gjorde att det blev mer komplext att byta version. Det var 

även svårt att göra ändringar eftersom det påverkade många andra system. 

  
I det nya här nu då så säger de [leverantörerna] att vi till 99 procent kommer att klara detta 

utan någon anpassning. 
 

Hedman, Nilsson och Westelius (2009) beskriver att det är vanligt att organisationer 

implementerar standardsystem och en förklaring till det är att tekniken utvecklas snabbare 

genom snabbare processorer, nya operativsystem och förbättrade kommunikationslösningar. 

Den snabba utvecklingen gör att egenutvecklade system blir svåra att hålla vid liv över tiden. 

Som ett resultat av att de försöker anpassa systemet så lite som möjligt beskriver Praktiker B 

att användarna istället kommer att få anpassa sig till systemet. Användare C påpekar också att 

hon märker att de går mer och mer mot standardsystem på grund av att det är enklare att 

underhålla och att integration med andra system inte skulle fungera alls i dagsläget. Dock anser 

hon också att användare inte får sina funktioner realiserade i standardsystem men att det beror 

främst på att leverantören inte förstår verksamhetens behov. Därför är det viktigt att hitta en 

person på leverantörssidan som förstår verksamheten men även att det finns en bra dialog 

mellan de olika aktörerna. Detta visar sig också i teorin där Söderström (2015) anser att 

användarens påverkan minskar vid införande av ett standardsystem.  

 

Användare C berättar att hon och en kollega har fått nya roller på grund av systembytet men 

tror inte att företaget i sig har fått ändra sina processer speciellt mycket. Användare A tycker 

att det finns både för- och nackdelar med att implementera ett standardsystem på grund av 

funktioner som de inte visste fanns. Argumentet går att härleda till teorin där Söderström (2015) 

beskriver att användare många gånger inte vet hur den bästa lösningen ser ut. Vidare anser 

Användare A att en nackdel med standardsystem är att de kan bli begränsade som till exempel 

att ett viktigt fält tillåter för få tecken. Dock tycker hon att det främst är en fördel eftersom de 

fortfarande kan göra anpassningar i systemet.  

 

4.3 Kravinsamlingsmetoder  

Superusers 

Samtliga praktiker berättar att de använde superusers för att samla in krav. Praktiker B beskriver 

att de som tillägnades rollen som superuser var de som jobbade med centrala funktioner, 

behärskade det gamla systemet, hade arbetat länge samt hade goda kunskaper inom området. 

Detta är något som även Praktiker C betonar och framhäver att superusers valdes ut baserat på 

erfarenhet och kunskap, men de tog även hänsyn till vilken roll i verksamheten användarna 

hade för att fördela superusers över alla områden. Precis som teorin även förespråkar tilldelas 

ofta rollen som superuser en person med lång erfarenhet av systemet (Eriksson 2008a). 

Användare C berättar att hon fick rollen som superuser i samband med systembytet då hon varit 

med i projektet under flera år. Vidare förklarar hon: 

 
Jag har en förståelse för vilka krav eller vilka behov man har på användarsidan, både på 

produktsidan och marknadssidan då. Plus att jag inte kan hålla fingrarna borta. Jag tycker 

detta är väldigt kul, så att det är väl en anledning. 
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Något som Praktiker D påtalar är att oavsett om deras superuser varit med i hela projektet och 

kunde alla flöden så kunde denne ibland använda systemet på skiljaktiga sätt i jämförelse med 

andra användare. Detta återges i teorin som förklarar att surrogater eller superusers kan ha fel 

angående användares önskemål och behov (Alexander & Beus-Dukic 2009). Vidare beskriver 

teorin att superusers kan vara med i granskningen av kravspecifikationen för att säkerställa att 

missförstånd inte uppstår när utvecklare och testare diskuterar dokumentet med kravställningen 

(Eriksson 2008a). Praktiker A bekräftar teorin när hon i intervjun berättar att deras superuser 

fick se och diskutera kraven för att säkerställa att önskemålen återspeglades i det som IT-

avdelningen beskrivit i kraven. Trots att teorin förespråkar att superusers bör granska 

kravspecifikationen framkom det under intervjuerna att endast en av två superusers hade sett 

kravspecifikationen.  

 

Workshops 

Både Användare A och C som är superusers, berättar att de initialt i kravinsamlingsarbetet 

specificerade upp krav tillsammans med flera användare. Användare A berättar att hon och flera 

andra användare först fick en uppgift att se över hur de arbetade med det gamla systemet för att 

sedan tillsammans med andra användare och IT-avdelningen dela med sig av vad de kommit 

fram till var och en för sig samt vad de hade gemensamt. Användare C fick på ett liknande sätt 

tillsammans med ansvariga från varje avdelning komma överens om hur de ville ha sina 

funktioner. Däremot fick Användare B förmedla sina önskemål via en superuser, men har inte 

fått någon förklaring till varför hon eller andra användare inte fått vara involverade i 

kravinsamlingsprocessen. 

 
Nej det har inte varit något tal om det alls. /– – –/ Det hade varit optimalt om alla från kassan 

fick vara med från start. Även om vi jobbar väldigt lika så gör vi väldigt olika ändå.  

 

Att användare utför sina uppgifter olika tydliggörs även under intervjun med Användare A som 

uttrycker att vissa krav missades eftersom alla användare inte var med i kravinsamlingen. Till 

exempel exkluderades användare från övriga länder i organisationen i kravinsamlingen där 

översättningsfel och felaktiga funktioner upptäcktes vid implementering av det nya systemet. 

En aspekt som teorin beskriver är att det ibland kan vara svårt att genomföra observationer om 

användare sitter utspridda i landet eller i andra länder (Eriksson 2008a). Teorin framhäver även 

att det är vanligt inom utvecklingsprojekt att det finns en surrogat för en större grupp och att 

det är värdefullt eftersom det möjliggör för projekt att hantera ett stort antal användare i 

situationer då det är omöjligt att prata med alla. Den som är utsedd representant kan istället 

prata för samtliga användare men kan dock ha fel angående användares önskningar och behov 

(Alexander & Beus-Dukic 2009).  

 

User stories   
I intervjuerna framkommer det att Praktiker A och Praktiker C använde user stories under 

kravhanteringsprocessen. En gemensam nämnare för dessa två praktiker är också att de jobbade 

enligt Scrum vilket teorin bekräftar då user stories är en agil kravhanteringsmetod (Alexander 

& Beus-Dukic 2009). Praktiker A förklarar att de tillsammans med sin superuser tog fram user 

stories, men som mer kan ses som en antydan till sådana då hon vidare förklarar att det inte 

behövdes så tydliga user stories alla gånger eftersom superusern var tekniskt lagd. Praktiker C 

förklarar att deras user stories lades upp i ett ärendehanteringssystem där de även kopplades till 

kraven.  
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Återkommande demos 

Både Praktiker C och Användare C beskriver att det genomfördes demos under hela projektets 

gång där samtliga slutanvändare bjöds in för att ställa frågor och se hur systemet utvecklades 

bit för bit. Användare C återger att intresset för demosarna var skiftande och att användare 

prioriterade demosarna olika i och med att det var frivilligt att delta. Dock uttrycker Praktiker 

C att demosarna var till stor hjälp i förtydligandet av kravbilden. 

 
 I och med att det var ett så jättestort projekt och det är svårt för användare och komma med 

hela kravbilden på en gång, så man får se steg för steg hur systemet växer fram så dyker det 

ofta upp frågor, och “Hur gör vi i den här situationen?” och “Har ni tänkt på det här?”, så det 

var jättemycket feedback man fick på de där demosarna vi hade. 
 

Det Praktiker C beskriver återges i teorin som poängterar att produkter skapar krav på samma 

sätt som krav skapar produkter. Det är svårt att utvinna krav direkt från användarna eftersom 

det ibland inte finns en enhetlig grupp som använder systemet. Det går heller inte att veta vad 

användningen av systemet resulterar i förrän designen är klar och användarna vet kanske inte 

vad de vill ha förrän de fått det visat för dem (Alexander & Beus-Dukic 2009).  

 

Observation 

Användare A berättar att leverantören av standardsystemet kom förbi och kollade hur de 

jobbade i det nya systemet och på så sätt samlade in kompletterande krav. 

 
De [leverantören] såg förbättringsmöjligheter i sitt eget system när de stod där. “Det här, om 

vi gör på det här sättet, kan vi förbättra”. De själva såg förbättringar också.  
 

Även Användare B berättar att den interna IT-avdelningen gjorde observationer efter 

systembytet.  

 
Ibland kommer de ner och blir väldigt såhär “Oj vad lång tid det tog” eller “Oj, vad mycket du 

fick trycka där”, “Det måste vi hitta en lösning på”.  

 

Praktiker D beskriver att observationer används när nya funktioner ska utvecklas för att se hur 

användarna använder systemet och samtidigt kunna prata med dem och ställa frågor. Han menar 

att det genom observation ger ovärderlig information och är precis som teorin förespråkar ett 

sätt att få djupare kunskap om hur användaren använder ett system (Eriksson 2008a). Praktiker 

C använde inte observationer men intervjuade användare och kunde på så vis dra erfarenhet av 

de gamla systemen. Både observationer och intervjuer bekräftas i teorin som insamlingstekniker 

som bör användas för att samla in övergripande krav (Eriksson 2008b). 

 

Standarder 

Ingen av praktikerna använder ISO-standarder för kravhantering, men Praktiker B menar att de 

genom en konsultbyrå använde sig av LOU-kravstandarder. Praktiker C använde inte någon 

ISO-standard men resonerar på följande sätt:  

 
Nej, vi gjorde inte det. Utan vi har väl egentligen använt oss av Scrum. Det är ingen standard 

för kravhantering så kanske men, det är ändå processen då som vi har jobbat med har varit 

Scrum.  
 

Trots att ingen av praktikerna sa sig använda ISO-standarder för kravhantering tenderar de att 

snudda vid delar av standarden ändå. Inom LOU (SFS 2016:1145) finns riktlinjer för tekniska 
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specifikationer som inte anges som prestanda eller funktionskrav kan hänvisas till 

internationella standarder, vilket kan tyda på att Praktiker B indirekt använt sig av ISO-

standarden. Som tidigare nämnts använde Praktiker A och D en checklista för att säkerhetsställa 

att standardsystemet hade de mest centrala funktionerna för att på så vis stödja verksamhetens 

nyckelprocesser. ISO/IEC/IEEE-29148 (ISO/IEC/IEEE 2011) förespråkar checklistor som en 

bra metod i granskningsprocessen för att analysera och upprätthålla intressentkrav. Vidare går 

det att identifiera inslag av ISO/IEC/IEEE-29148 då Praktiker B och C berättar att de tagit 

hänsyn till mänskliga förmågor och kompetensbegränsningar i förhandlingen med 

systemleverantören. Detta är precis som det tredje steget i ISO/IEC/IEEE-29148 

(ISO/IEC/IEEE 2011) som handlar om att ta hänsyn till just detta. Praktiker B beskriver att de 

även haft en anställd som forskat på användargränssnitt att dennes synpunkter var av stor 

tyngdpunkt i upphandlingen. På så vis går det ytterligare att knyta an praktiken med ISO-

standarden som förklarar att användbarhetskraven bestämmer och fastställer de mest effektiva 

och tillförlitligaste interaktionerna mellan människa och system (ISO/IEC/IEEE 2011). 

 

När det gäller ISO-standardens steg inom analys och upprätthållande av intressentkrav är 

respondentsvaren skiftande. Steg två handlar om att lösa problem som uppstått med kraven och 

att det är viktigt med förhandlingar om krav eftersom konflikter annars kan uppstå och att det i 

dessa fall är viktigt att samråda med intressenterna för att nå ett gemensamt beslut 

(ISO/IEC/IEEE 2011). Användare C uttrycker en frustration när det gäller just detta:  

 
Plockar man [utvecklarna] upp ett ärende att “Nu ska jag jobba med det här” då tycker ju jag 

då rent personligen att man kontaktar den personen som har skrivit kravspecen. Då tar man ett 

snack och går igenom “Okej, du har skrivit ner det såhär, har jag förstått det korrekt?”, “Är 

det så här du vill ha det?” men att man då som kravställare kunde gå att “Du har antingen inte 

förstått vad jag har skrivit” eller så man kanske ville göra en justering “Nu har tiden gått, vi 

justerar lite här och så skriver vi…” så kanske man gör om specen tillsammans. Det kunde 

ibland bara ta tio minuter en kvart att gå igenom men ibland kunde det ta en timme att gå 

igenom men att den tiden är så värdefull att lägga ner tillsammans för att sedan gå vidare då. 
 

Det tredje steget inom ISO-standarden är att kommunicera ut de analyserade kraven till 

relevanta intressenter för att säkerställa att behoven och förväntningarna har tagits upp och 

uttryckts på ett tillfredsställande sätt (ISO/IEC/IEEE 2011). För Användare C verkar det inte 

som att kraven analyserades då lösningar ibland utvecklades utan att det fanns någon 

kommunikation kring kraven. Hon förklarar: 

 
Vi hade satt ner krav som ett annat team skulle jobba med och där upplevde vi att vi kunde ha 

haft mycket mer kommunikation mellan oss. Plötsligt kunde man få att “Nu har jag gjort detta” 

från ett annat team men det var inte riktigt så som vi ville ha det.  

 

Praktiker A förklarar att de diskuterade kraven med sin superuser för att säkerställa att hennes 

önskemål var korrekt beskrivna i kraven och att de kompletterade dessa om det uppkom fler 

önskemål. Precis som ISO-standardens fjärde steg för analys och upprätthållande av 

intressentkrav ska intressenterna fastställa att deras krav är korrekt uttryckta (ISO/IEC/IEEE 

2011). 

 

Prioritet 
Samtliga praktiker beskriver prioritering av krav på ett sätt som liknar MoSCoW-metoden, men 

de nämner aldrig MoSCoW som metod. Hsia, Davis och Kung (1993) framhäver att de flesta 

praktiker endast känner till ett fåtal tekniker för kravhantering och endast en bråkdel av dessa 
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har fått tillräcklig utbildning och träning för att applicera dessa på verkligheten. Praktiker A 

berättar hur dialogen om prioriteringen kunde se ut med leverantören för standardsystemet: 

 
De här kraven, det här är ”Must-have” för att vi ska kunna rulla ut det överhuvudtaget i en 

test-butik, men har vi dem här på plats då kan vi åtminstone börja testa det. Och sen har man 

en lista med det här är mer “Nice-to-have”. 

 

Vidare förklarar Praktiker A att de tillsammans med sin superuser utvärderade kraven för att 

klargöra om de skulle prioriteras som nice-to-have eller om de överhuvudtaget behövde kravet. 

Praktiker B förklarar “ska-krav” som krav som måste finnas och att många av dessa krav styrs 

av LOU. Praktiker C hade en lägsta nivå med krav som krävdes för att gå vidare och “nice to 

have”-krav som kunde realiseras i en annan release. På ett liknande sätt förklarar Praktiker D 

att det som prioriterades högst var sådana krav som var basfunktioner som täckte det gamla 

systemet och att de kunde fokusera på ytterligare funktionalitet senare när de väl kommit igång. 

När det gäller krav med låg prioritering förklarar Praktiker C att dessa fått ligga kvar i kravlistan 

eller så har de kommit fram till en annan lösning med användarna där de sett ett annat sätt att 

lösa samma problem. Praktiker A förklarar att de var angenäma om att komma igång snabbt i 

och med att projektet riskerade att inte bli klart i tid, vilket gjorde att de drog igång allting utan 

att ha allting färdigdiskuterat. Detta är precis som Hsia, Davis och Kung (1993) nämner, ett 

vanligt förekommande fenomen att tiden för att analysera krav minskas för att komma igång 

med design och kodning. Teorin förklarar att fördelen med “hög/medel/låg”-skalor är att det 

går fort att prioritera men att nackdelen är att alla krav kan prioriteras högst (Eriksson 2008b). 

Vidare förklarar Praktiker B att de använder sig av ett så kallat Business Case, det vill säga att 

de räknar på om de på längre sikt kan tjäna in den nedlagda kostnaden för utveckling och 

prioriterar på så sätt kraven utifrån det.  

 
Vi säger att vi lägger 10 timmar och bygger den [funktionen] och de [användarna] tjänar 2 

timmar varje månad på den här nya rapporten. Då tjänar man igen det på den nya rapporten 

inom 5 månader. 

 

Användare A som även är superuser uppger att användarna inte får reda på hur kraven 

prioriteras när det gäller vidareutveckling av standardsystemet. Eftersom hon är lite mer 

involverad än de andra användarna förklarar hon att dialogen mellan verksamheten och 

leverantören kan se ut som följande: 

 
”Det här kommer att ta 71 timmar att utveckla, det här kommer att ta 20 timmar att utveckla. 

Vilket vill ni att vi börjar med?”. Och då för oss som användare, då ser inte vi att den som tar 

71 bortprioriteras lite. Utan vi får bara att “Absolut, det ligger under utveckling, i 

utvecklingslistan”. 
 

Teorin beskriver att prioritering vanligen görs av beställaren men med hjälp av leverantören 

(Eriksson 2008b) vilket fallet även tycks vara i praktiken. Användare C tror att prioriteringen 

av krav gjordes på en högre nivå inom företaget och att projektledningen hela tiden gjorde 

prioriteringar om vad som skulle fokuseras på. 

 
Hur det gjordes det vet inte jag. Jag vet att det var enorma tavlor med post-it lappar och 

scheman och ja… och så jobbade man agilt så att man hade ju sina sprintar. Så vi jobbade i två 

eller tre veckors perioder med vissa uppgifter i taget liksom 
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4.4 Kravspecifikation 

Hsia, Davis och Kung (1993) menar att en välskriven kravspecifikation är grunden till att 

användarna vet vad de kan förvänta sig, men som tidigare nämnt var det bara en av två 

superusers som sett kravspecifikationen. Användare A tycker att kravspecifikationen var tydligt 

skriven vilken presenterades i A4-format som både fanns utskriven och digitalt där kraven var 

formulerade på ett enkelt sätt. Hon förklarar att användarna själva skrev dessa krav och 

beskriver formuleringen av kraven på följande sätt:  

 
Den första kravställningen var som så pass enkel som “Att kunna ta betalt – på sätt a, b, c, d, 

e”. Alltså kontant, presentkort, värdecheckar, resurs-betalningar och så vidare. 
 

Praktiker B förklarar att det var viktigt att beskriva kraven så tydligt som möjligt så att vem 

som helst skulle kunna förstå. Han tydliggör att de som läser de tekniska kraven måste vara 

tekniskt bevandrade, men att de krav som kom från verksamheten var lite mindre tekniska. 

Användare C beskriver att kraven ibland var svåra att beskriva och förklarar:  

 
Om man själv skulle skriva ner något så var det väldigt svårt, för det första var det på engelska 

allting. Och sen att verkligen skriva ner och förklara så att vem som helst som kanske skulle 

sitta och utveckla detta, rent tekniskt skulle förstå exakt vad man ville. Det kunde vara knöligt.  
 

Under andra delar av intervjun med Användare C framkommer det att projektet omfattades av 

tidsbrist där vissa krav inte realiserades. Precis som Söderström (2015) beskriver är en 

konsekvens av ökad brådska och ökad komplexitet att personer som minst förstår sig på 

tekniken får försöka beskriva tekniken i detalj trots att de inte förstår den. 

 

Kravverktyg/Spårbarhet 
Praktiker B hade kraven i en lista i Excel. Praktiker A berättar att de använde ett webbaserat 

kravhanteringsverktyg som även leverantören för standardsystemet hade tillgång till och kunde 

genom bilder, kommentarer och checklistor föra en dialog kring kraven. Även Praktiker C 

använde ett webbaserat kravhanteringsverktyg för att specificera krav där user stories var 

kopplade till kraven för att förverkliga dem. Samtliga praktiker utom en berättar att de haft 

någon typ av versionshantering av kraven.  

 

4.5 Kommunikation med användare under kravhanterings-
processen 

Alla tillfrågade praktiker och användare uppger att återkoppling kring kraven till användare 

sker via ett ärendehanteringssystem. Återkopplingen kan se olika ut beroende på vilken typ av 

användare det är. De användare som är superuser kan ofta få muntlig återkoppling eller kan till 

och med gå in i ärendehanteringssystemet för att se status på kraven. För vanliga slutanvändare 

är det vanligaste att de endast får återkoppling via mail som går ut från 

ärendehanteringssystemet. Användare A som är superuser i ett projekt förklarar att hon har mer 

möjlighet att ge information än andra användare: 

 
Om vi tänker om vi skulle implementera det här under julhandeln och det här inte funkar så tar 

den här vanliga försäljningen vi har tre minuter, men om vi har den här andra lösningen som 

jag vill implementera så skulle det ta hälften så lång tid. Vilket innebär att då kan jag ge dem 

det här konsekvenstänket att problemet, lösningen, workarounden vi har idag och hur 

konsekvensen av det blir. En vanlig användare får ju egentligen bara skicka in ett mejl. “Hej, 

det här funkar inte riktigt så bra” och får försöka beskriva det så bra som möjligt. 
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Enligt Alexander och Beus-Dukic (2009) kan stora och komplexa projekt göra det omöjligt att 

prata med alla användare och inte heller hur många användare som helst. Därför kan en 

superuser bli utsedd att prata för dem istället.  

 

Både Användare B och C önskar att de hade fått mer återkoppling på krav och önskemål där en 

av dem nämner att en funktion ibland kan ändras i systemet som de inte fått kännedom om och 

som kan resultera i att de ger fel information till kunder. Praktiker D beskriver att de lägger upp 

information kring kraven i ett system men att han inte vet om någon användare går in och läser. 

Vidare förklarar han att när det gäller större uppdateringar brukar de ansvariga för projektet 

skicka ut information via mail eftersom de vill att användare ska börja använda funktionerna på 

rätt sätt. Användare B uppger att det finns mycket information på det gemensamma intranätet 

men att det ofta inte är information som är riktade till användare.  

 

Två av de tillfrågade användarna beskriver att de inte får reda på hur kraven prioriteras eller 

varför vissa funktioner realiseras och vissa inte. Dock berättar alla de tillfrågade praktikerna att 

den typen av återkoppling sker. Praktiker D beskriver återkopplingen på följande sätt:  

 
Men de allra flesta är ju mer att de saknar en funktion och då måste man säga typ att “Ja, men 

den kommer senare” eller “Den är på gång” eller “Vi hann inte med det så vi fick minimera 

skopet för att komma igång innan sommaren” eller något sånt, vad det nu kan vara.  
 

Praktiker C förklarar att det är mycket diskussioner med användare kring prioritering eftersom 

det påverkar dem direkt om de utelämnar någon funktion. Praktiker B beskriver att de har en 

kommunikationsansvarig för projektet som ska se till att alla inblandade får information. Ingen 

av praktikerna uppger att de har gjort någon undersökning i efterhand för att ta reda på om 

användarna är nöjda med systemet, Praktiker D har dock märkt av att det är mindre tryck på 

deras internsupport.  

 

4.6 Användarinverkan 

Som tidigare nämnts fick ingen av de tillfrågade användarna vara med i valet av system men 

flera av respondenterna beskriver att användarinverkan var stor under själva 

kravhanteringsprocessen. Användare B önskar att hon hade fått vara med mer i kravhanteringen 

främst för att hon tror att hon hade haft större förståelse för de olika funktioner som fanns i 

systemet när det lanserades. Hon beskriver vidare att hon förstår att alla användare inte kan vara 

lika mycket involverade men att hon ändå känner att hon skulle vilja ha medverkat i större 

utsträckning. Del då det hade underlättat hennes dagliga arbete: 

 
Om man hade varit mer insatt i hur allting till slut kommer att fungera eller vad tanken bakom 

allting är, och hade man fått vara med i början där och se allting att “Såhär ska det vara, och 

“Så kommer det att fungera” och “Det här kan ni göra för att underlätta innan det blir färdigt” 

till exempel. Det hade ju underlättat jättemycket.  
 

Hon berättar också att hon inte fått någon förklaring till varför de inte har involverat flera 

användare. Praktiker D påtalar att anledningen till att de inte haft fler superusers handlar om 

resurser då arbetet för deras superuser i princip blev en heltidstjänst. Efter systembytet anser 

Användare B att hon ändå fått alla funktioner som hon har bett om, men att det var många saker 

som inte fungerade när systemet lanserades. Detta ledde i sin tur till flera workarounds och 

tillfälliga lösningar. Praktiker A berättar också att användarna av systemet hade en tuff period 

när systemet lanserades eftersom allting inte riktigt fungerade som det skulle.  
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En aspekt som lyfts fram i teorin är vikten av att involvera användare då de tenderar att bli mer 

nöjda med ett system som de har fått vara med och medverka i (Underwood, Brookstone & 

Barr 2011). Detta är något som också Praktiker D nämner: 

 
Det är väldigt viktigt att blanda in användare av två skäl, det ena är ju att de får vara med, ja 

att de är med och ser hur de nya systemet fungerar. Men det du framförallt vinner är att de 

känner att de är med och påverkar. I högre grad användaren är med och påverkar ju mer nöjda 

blir dem, det är alltid samma sak. 
 

Även Användare C påpekar att hon tycker att det är jätteviktigt att involvera användare så att 

känslan finns att de får vara med och tycka. Hon anser också att vikten av att kunna påverka 

skiljer sig från person till person beroende på hur angelägen personen är att effektivisera sina 

arbetsprocesser. Personligen anser hon att det är väldigt viktigt att få vara involverad. 

Ytterligare teori visar att hög användarinverkan leder till system som är mer accepterade av 

slutanvändare och kan leverera mer värde till dem (Baxter & Sommerville 2011). Praktiker D 

ger också uttryck av att det är viktigt att inte bara ta hänsyn till chefers åsikter eftersom 

användare använder sin inverkan som en drivkraft. Användare A beskriver att hon anser att hela 

kravhanteringsprocessen har varit bra och att hon är nöjd med utfallet. 

 

5 Diskussion 
Trots att det finns en mängd olika metoder för kravhantering verkar praktikerna inte använda 

sig av metoderna till fullo. Ett mönster som i stora drag framträdde är att praktikerna inte verkar 

veta vad metoderna innebär trots att de använder dessa till viss grad. Trots att metoderna inte 

används fullt ut kan praktikerna medvetet eller omedvetet ha inspirerats av metoderna som 

beskrivs i teorin. Teorin lyfter även att de flesta praktiker endast känner till ett fåtal notationer, 

tekniker och verktyg för kravhantering och att endast en bråkdel av dessa fått tillräcklig 

utbildning och träning för att applicera dessa på verkliga problem. För praktikerna i studien är 

anledningen till avsaknad av metodanvändning svår att klargöra. Att det skulle bero på bristande 

utbildning är tveksamt då samtliga praktiker berättade att de är utbildade inom IT på 

högskolenivå. Hur stor andel av utbildningen som rörde kravhantering var inte något som 

belystes under intervjuerna och därmed är det svårt att dra några paralleller kring utbildning 

och utförande. En av praktikerna berättade att de vid anskaffning av ett nytt system använde sig 

av en skala på 1-5 i syfte att gradera dess funktioner för att kunna dra slutsatser om vilket system 

som passade deras verksamhet bäst. Praktikern förklarade också att de inte använde sig av alla 

siffrorna, utan att de flesta som deltog tenderade att endast skriva 1 eller 5. I detta fallet verkar 

det som att graderingsmetoden fallerade då de lika gärna kunde ha använt en skala på “ja” eller 

“nej”. Praktikern kunde inte heller svara på vad siffrorna stod för vilket i sin tur skulle kunna 

ha resulterat i att metoden misslyckades. Det skulle även kunna bero på att praktikern inte fått 

tillräcklig utbildning för att applicera metoden i sammanhanget. 

 

Det är förunderligt att inte fler praktiker använde sig av observationer då det är en teknik som 

inger djupare kunskap om hur användarna använder ett system. De användare som blev 

observerade upplevde att praktikerna som var med förvånades över de svårigheter som de 

tampades med i systemet. Intervjuerna tyder även på att användarna i större utsträckning har 

mer förståelse än praktikerna för hur verksamheten fungerar. Det går att utläsa från teorin att 

god verksamhetsförståelse är av stor vikt hos de personer som arbetar med systemutveckling. 

Endast en av praktikerna uppgav att de gjort observationer hur användarna jobbade i systemet. 
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Dock utfördes dessa observationer endast i en av flera verksamhetsenheter. Här finns absolut 

en förbättringspotential ute i verksamheter.  

 

När det gäller standarder var det ingen av praktikerna som använde sig av just detta. 

ISO/IEC/IEEE-29148 berör standardiserade tillvägagångssätt för kommunikation av krav och 

skulle kunna fylla ett behov då empirin visar på att det finns en viss frustration hos användarna 

för hur kraven kommunicerades till dem. Vidare upplevde en av användarna att funktioner 

implementerades utan hennes vetskap vilket ledde till att hon gav fel uppgifter till kunder. Trots 

att det verkar finnas brister i kommunikationen med användarna, finns det praktiker som 

indirekt följer ISO-standarden i många avseenden. Det finns med andra ord möjlighet att 

anamma ISO-standarden för att fullgöra kommunikationsbehovet och skapa en standardiserad 

process.  

 

Till skillnad från kravhanteringsmetoder verkar de tillfrågade praktikerna i studien arbeta efter 

de metoder som teorin förespråkar när det gäller anskaffning, förutom det faktum att användare 

inte var involverade vid utvärdering av tänkt system. Samtliga av studiens respondenter uppgav 

att de infört eller planerar att införa ett standardsystem. Vad som hade varit intressant att se är 

hur skillnaden hade sett ut om någon av respondenterna hade uppgett att de implementerat ett 

egenutvecklat system istället. Kravhanteringsprocessen skulle mycket väl kunna skilja sig 

beroende på vilken typ av system som organisationerna väljer att införa. Skillnaden kan ha 

påverkat hur användare involveras, speciellt då litteraturen visar att standardsystem begränsar 

användares inverkan. Vissa av respondenterna hade dock jobbat med egenutvecklade system i 

tidigare projekt och kunde dra paralleller utefter det. Ett exempel på det är de anledningar som 

de nämnde när de valde att implementera ett standardsystem. De flesta uppgav att det till 

skillnad från ett egenutvecklat system är lättare att uppdatera vid förändringar. En annan aspekt 

är att många av företagen får anpassa sin verksamhet efter standardsystemet eller får göra 

många ändringar efter det standardsystem som de väljer att implementera för att det ska passa 

verksamheten. Detta kan i sin tur innebära att användares arbetsprocesser måste ändras och det 

framgår från undersökningarna i studien att användare kan vara motståndare till förändringarna.  

 

På de företag undersökningen gjordes verkar användare involveras i stor utsträckning i 

kravhanteringsprocessen. Alla praktiker berättade utförligt hur de involverade användare och 

de verkar också ha kunskap om varför användare ska involveras. De berättade bland annat att 

utvalda användare var med i form av workshops för att ta fram kraven. Vid andra tillfällen fick 

användare vara med och testa en demoversion av det nya systemet för att säkerhetsställa att de 

funktioner de efterfrågade fanns med. Att användarna fick göra en demotestning av systemet 

skedde dock inte på alla av de tillfrågade företagen. På ett av företagen hölls även en observation 

av användarna i syfte att undersöka hur deras arbetsprocesser såg ut så att de kunde anpassa 

systemet därefter. En praktiker uppgav också att en användare fått vara med och skriva user 

stories som sedan kopplades ihop med kraven. Det framkom också från intervjuerna att en 

användare fick vara med och prioritera kraven för projektet. Teorin förespråkar flera metoder 

för att involvera användare och på så sätt lyckas med kravhantering. Det har också visat sig i 

teorin att användare inte involveras i speciellt stor utsträckning. Det skiljer sig emellertid från 

den här studien då flera olika metoder faktiskt används för att involvera användare. För de 

respondenter som var användare i studien var det en självklarhet att användare ska involveras i 

utvecklingsprocessen, dock av olika anledningar. En av dem ansåg att det var viktigt för att 

kunna påverka på sin arbetsplats, medan en annan ville få mer kännedom om hur systemet 

fungerade för att kunna arbeta mer effektivt i ett tidigare skede. I de projekt som de tillfrågade 

användarna varit delaktiga i ansåg de att användarinverkan var hög. Alla förutom en av dem 

ansåg att de var mycket involverade, dock skulle detta kunna vara för att de båda var superusers. 
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Den användare som inte var superuser önskade att hon hade varit mer involverad, dock anser 

teorin att det inte går att involvera hur många användare som helst i kravhanteringen. Därmed 

går det inte att avgöra om uteslutandet av denna användare var ett bra eller dåligt beslut. 

Användare skulle däremot i mer eller mindre utsträckning kunna involveras genom exempelvis 

en enkät, både innan och efter systembytet. Praktikerna kunde ha använt en enkät för att 

utvärdera om användarna var nöjda eller inte för att nå den bredd av användare som en enkät 

kan åstadkomma. En av praktikerna drog en parallell till att trycket på deras internsupport 

minskade, det kan vara ett bra betyg men det kan vara svårt att avgöra. Användarna kan likväl 

ha kommit på andra workarounds och lösningar för att utföra sitt dagliga arbete. En annan 

anledning till att ha med fler användare tydliggörs när en praktiker påpekar att de superusers 

som är starkt involverade i projektet kan arbeta på skilda sätt i jämförelse med andra användare, 

vilket även är ett problem som teorin belyser. Det kan därmed bli problematiskt att lägga allt 

ansvar på en användare för att tillgodose allas behov och önskningar. Samtliga praktiker uppger 

att de har använt sig av superusers och valet av dessa är i enlighet med teorin. Dock verkar inte 

superusers i praktiken i alla lägen täcka teorins rekommendationer om att de ska få vara med 

och granska kravspecifikationen. Att användare är med i granskningsprocessen är enligt teorin 

ett sätt att undvika att utvecklare och testare missförstår kraven, vilket därmed borde vara en 

självklarhet att involvera superusers i denna aktivitet. 

 

6 Slutsats 
Bristande kravhantering är den största orsaken till misslyckade systemutvecklingsprojekt och 

om användare inte involveras i processen leder det många gånger till att bristfälliga system 

utvecklas. För att undvika dessa problem har forskare och praktiker utvecklat metoder för att 

på bästa sätt hantera kraven. Trots att metoderna finns pekar forskningen på att verksamheter 

använder metoderna i liten utsträckning. Syftet med studien var därför att utforska och beskriva 

kravhantering i praktiken med särskilt fokus på användarinverkan. Studien har därmed utgått 

från följande forskningsfråga: Hur involveras användare i kravhanteringsprocessen i praktiken 

och hur förhåller sig praktiken till teorin inom kravhantering? 

 

Metoden för att besvara frågeställningen har baserats på semistrukturerade intervjuer med sju 

olika intervjupersoner som med hjälp av en indelningsvariabel delats in i två kategorier: 

Praktiker och Användare. Intervjumaterialet analyserades sedan utifrån en tematisk kodanalys 

som resulterade i sex teman: Anskaffning av informationssystem, Anpassning efter 

standardsystem, Kravinsamlingsmetoder, Kravspecifikation, Kommunikation med användare 

under kravhanteringsprocessen och Användarinverkan. 

 

Den del i forskningsfrågan som berör hur praktiken förhåller sig till teorin inom kravhantering 

besvaras genom att visa att de tillfrågade praktikerna i studien verkar ha inspirerats av 

kravhanteringsmetoder, men de använder dem inte fullt ut. Frågan besvaras vidare genom att 

framhålla att teorin som har återgivits i uppsatsen förespråkar att praktiker bör använda 

metoderna för att lyckas med sin kravhantering. Precis som teorin påvisar finns det flera delar 

av kravhanteringen i praktiken som är bristfällig och som påverkat systemutvecklingen 

negativt. Även den internationella standarden för kravhantering (ISO/IEC/IEEE-29148) som 

specificerar de processer som krävs för implementering av krav för system- och 

mjukvaruprodukter under hela livscykeln, har inte använts av någon av praktikerna.  

 

Samtliga respondenter uppgav att de implementerade eller planerade att implementera ett 

standardsystem vilket enligt teorin begränsar användarens inverkan. Vad som också framgick 

från teorin är att verksamheter ofta får anpassas vid implementering av ett standardsystem, 
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vilket delvis stämmer överens med praktiken i studien. En av organisationerna gjorde många 

förändringar i standardsystemet medan en annan organisation knappt gjorde några ändringar 

alls. I och med valet av standardsystem framkommer det från en av praktikerna att det gällde 

att motivera användarna att ändra sina arbetsprocesser efter det nya systemet och att användarna 

istället var tvungna att se möjligheterna med det nya programmet. Detta bekräftar teorin om att 

standardsystem begränsar användares inverkan eftersom de istället för att påverka funktionerna 

i systemet, fick acceptera de nya arbetsprocesserna som standardsystemet medförde.  

 

Till skillnad från kravhanteringen framkom det i studien att praktiker faktiskt använder metoder 

för anskaffning och upphandling av nya system. Teorin förespråkar också involvering av 

användare vid val av system men ingen av de tillfrågade uppgav att användarna fick vara med 

i den processen. De involverades dock i stor utsträckning i kravhanteringen. Forskningsfrågan 

har även besvarats kring den del som berör hur användare involveras i kravhanteringen då 

studien har påvisat att användarna involverades mer eller mindre vid implementering av nya 

IT-system genom bland annat metoder som workshops, observationer, demonstrationer av 

system och skapande av user stories. En användare i studien var även delaktig i prioriteringen 

av systemets krav vilket styrker användarnas involvering ytterligare. Resultatet motsäger 

därmed teorin som framhäver att användare inte involveras i speciellt stor uträckning. Vad som 

också framgick i studien är att de vanliga användarna inte var lika involverade som de 

användare som hade rollen som superuser. Samtliga användare i studien önskade mer och bättre 

kommunikation kring kraven för att underlätta det dagliga arbetet och eliminera fel som kan 

uppstå. Även om metoder inte användes fullt ut och användarinverkan kunde ha varit bättre 

upplevdes ändå systemutvecklingsprojekten som lyckade av både användare och praktiker i 

studien. 

 

6.1 Värde för företag 

Uppsatsen tar upp flera värdefulla metoder för att lyckas med kravhantering och ger även en 

övergripande bild av vad användare anser är viktigt i inom kravhantering. Vidare redogör 

uppsatsen för vanliga fallgropar vid arbetet med krav och hur de går att undvika. Den beskriver 

även hur praktiker arbetar med kravhantering och hur de involverar användare.  

 

6.2 Metodreflektion 

Som tidigare nämnt i metodkapitlet är det svårt att replikera en kvalitativ studie på grund av de 

sociala aspekterna som påverkar undersökningen. Det finns däremot förutsättningar att upprepa 

studien utifrån metodvalet som beskrivs i uppsatsen. Studiens intervjuer ägde rum på tre olika 

företag med sju olika personer. Om spridningen på antalet företag var större hade det kunnat ge 

en mer trovärdig beskrivning av hur kravhantering ser ut i praktiken. Informationen vid en 

större undersökning kan samtidigt bli ytlig och därmed lösryckt från sin naturliga kontext. 

Fördelen med informationen i den här studien är att den omfattar många detaljer och går in på 

djupet vilket leder till att datans relevans är hög. 

 

För att skilja på respondenterna i studien har två indelningsvariabler använts, praktiker och 

användare. Variablerna kan tolkas som en generalisering till praktiken vilket kan vara 

vilseledande. Dock är det tydligt i empirin vilka respondenter som säger vad och att empirin 

bygger på enskilda individers erfarenheter vilket gör att det bör vara införstått att en 

generalisering inte kan göras.  
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Urvalet av intervjupersonerna har varit grundlig där varje respondent har tillfrågats vilken roll 

de haft i ett systembyte för att säkerhetsställa att de är en bra informationskälla. Det kan ha gjort 

att resultatet har blivit mer djupgående på grund av de skillnader som kan knytas till de olika 

arbetsrollerna. Ingen pilotstudie genomfördes innan intervjuerna, vilket troligtvis hade kunnat 

förbättra resultatet genom att identifiera eventuella brister innan intervjuerna hölls. Studien har 

baserats på semistrukturerade intervjuer vilket har gett utrymme för komplettering av frågor vid 

intresseväckande innehåll. Intervjuer är ett flexibelt och anpassningsbart sätt att ta reda på 

information. Face-to-face intervjuer möjliggör ändring av inriktning för undersökningen vid 

uppföljning av intressanta svar för att undersöka underliggande motiv på ett sätt som 

självadministrerade enkäter inte kan möjliggöra. Intervjuer är dock tidskrävande (Robson 

2016). För att få bättre uppslutning och fler villiga respondenter har intervjuernas längd varit 

max en timme.  

 

En av intervjuerna hölls via Skype vilket gynnade intervjuarbetet för att effektivisera studien 

och bespara tid. En nackdel med Skype är att det kan drabbas av nätverksstörningar, vilket även 

inträffade som gjorde att vissa ord och meningar var svåra att tyda. I dessa tillfällen ställdes en 

fråga till respondenten för att förtydliga det respondenten sagt. Två intervjuer var per telefon 

och precis som vid Skype-intervjun ställdes kompletterande frågor vid störningar. De resterande 

intervjuerna hölls face-to-face. Bryman (2018) menar att det inte finns några märkbara 

skillnader mellan telefon- och direktintervju, men att det finns en indikation att 

intervjupersonen tenderar att prata mer vid en telefonintervju. 

 

Ingen respondentvalidering har gjorts i efterhand vilket till viss grad kan påverka validiteten på 

studiens resultat. Jacobsen (2002) beskriver att respondentvalidering är viktig men att den 

knappast är tillräcklig och har en klar begränsning. Även om respondenter ofta har en god 

överblick av hur verkligheten ser ut, är deras verklighetsuppfattning ofta präglad av tydliga 

blinda fläckar. Ofta har uppgiftslämnare mycket fasta verklighetsuppfattningar som de sedan 

“pressar in verkligheten i”. Vidare har de vanligtvis ingen tid eller lust att systematiskt och 

kritiskt värdera det som sker omkring dem. Dessa verklighetsuppfattningar utmanas först när 

någon utomstående ser på deras verklighet. Att jämföra egna slutsatser mot andra forskare och 

undersökningar blir en naturlig giltighetsprövning (Jacobsen 2002). Precis som studiens syfte 

jämförs praktiken med teorin i den empiriska analysen. På så vis utmanas respondenternas 

verklighet med tidigare forskning.   

 

6.3 Förslag på framtida forskning 

Det som framgår i studien är att praktikerna verkade ha inspirerats av kravhanteringsmetoder, 

men att de sällan använde dessa fullt ut. Eftersom teorin påstår att bristande kravhantering är 

orsaken till att så många systemutvecklingsprojekt misslyckas är det en intressant aspekt att 

systemutvecklingsprojekten i dessa fall faktiskt blev lyckade. Ett förslag på framtida forskning 

är därmed att ta reda på varför praktiker inte använder dessa metoder till fullo. Förslagsvis 

skulle det kanske gå att jämföra projekt där metoderna använts fullt ut med projekt där 

metoderna mer fungerat som en inspiration. Finns det någon skillnad i hur användarna är 

involverade i respektive projekt?  

 

Något som framkom i studien var att användarna många gånger saknade en kommunikation 

från IT-avdelningen rörande prioritering av krav, analysering av krav med mera. Det hade varit 

intressant att i en större utsträckning med fler respondenter ta reda på hur detta kommuniceras 

till användarna. Dels hur de upplever det och dels hur det faktiskt ser ut genom observationer 

och granskning av dokument och ärendehanteringssystem. Även kommunikation med 
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leverantörer hade varit intressant att forska vidare om. I empirin framkommer det att 

kommunikationssvårigheter uppstod mellan beställare och leverantör, bland annat för att kraven 

inte kommunicerades genom modersmålet. Hur kan detta underlättas? Finns det 

kravhanteringsmetoder som är bättre i dessa lägen?  

 

Till de som vill göra en liknande studie hade vi rekommenderat att fråga fler vanliga användare 

som inte nödvändigtvis varit superusers för att i större utsträckning ta reda på hur de uppfattar 

kravhanteringsprocessen.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor till praktiker 
1. Berätta lite om dig själv och din roll här på Företag X. 

a. Arbetsuppgifter 

b. Utbildning/Certifiering 

c. Tidigare arbetslivserfarenhet 

2. Berätta om dina erfarenheter av arbete med systemutveckling/anskaffning/kravarbete 

 

Val av system 

1. Har ni valt att implementera standardsystem eller egenutvecklat system? 

a. Varför? 

2. Har användarna varit inblandade i valet av system? 

3. Om standardsystem: Fick användarna vara med i kompletteringen av krav? 

 

Kravhanteringsprocessen 

1. Använder ni några specifika metoder eller standarder för kravhantering och i så fall 

vilka? 

a. ISO 

b. Stjärnan 

c. Persona 

d. Scenarios 

e. Endast baserat på erfarenheter 

f. Egen metod 

2. Uppfattar du att dessa kravhanteringsmetoder används? 

a. Varför? 

3. Hur går insamlingen av krav till? 

4. Hur strukturerar ni krav? 

5. Hur prioriterar ni krav?     

6. Hur har ni sammanställt och dokumenterat dessa krav? 

7. Hur kvalitetssäkrar ni era krav? 

8. Hur förvaltar ni era krav? 

9. Hur beslutade ni vilka krav som skulle finnas med? 

10. Använder ni några typer av verktyg eller spårbarhetsmetoder? 

a. Varför? 

11. Jobbar ni iterativt med kraven? 

 

Användare 

1. På vilket sätt involverar ni användare i kravhanteringsprocessen? 

2. Ser du några svårigheter/utmaningar när det gäller involvering av användare? 

a. Svårt att föreställa sig ett nytt system 

b. Svårt att kommunicera (notation/språk) 

c. Förväntade krav (inte uttalade av kravställare men de förväntas ändå att bli uppfyllda) 

d. Sensationella (varken förväntade eller uttalade) 

3. Hur kommunicerar ni ut kraven till användarna? 

a. Prototyper 

b. Scenarios 

c. Storyboard 

4. Hur många användare brukar involveras? 

5. Har ni några superusers? 
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a. Hur har ni utsett den rollen? 

b. Vad fyller superusern för roll och hur mycket är denna involverad? 

c. Varför har ni ingen superuser? 

6. Hur går ni tillväga för att ta hänsyn till mänskliga förmågor och 

kompetensbegränsningar? (Användbarhet) 

 

Övrigt 
1. Tror du att användarna är nöjda med det färdiga systemet? 

2. Har du tidigare erfarenheter av projekt – där det varit liten användarinverkan? 

3. Har det förekommit kritik mot projektet och dess resultat? 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor till användare 
Inledande frågor 

1. Berätta lite om dig själv 

a. Arbetsroll 

b. Utbildning 

c. Anställd hur länge? 

 

Arbetssituation 
1. Hur ofta arbetar du med systemet? 

2. Vad är din generella uppfattning av systemet? 

a. Vad är skillnaden från det gamla? 

3. Har du hört vad andra användare tycker om systemet? 

a. Är det också din uppfattning? 

 

Inverkan på systemets krav 

1. Hur fick du kännedom om det nya projektet? (att systemet skulle bytas) 

2. Känner du att du har haft någon involvering på systemets krav eller i något annat 

projekt som användare (utgå gärna från ett och samma projekt vid svar)? 

a. Om ja: 

b. På vilket sätt var du involverad? 

c. Hur gick insamlingsprocessen till? 

i. Intervjuer 

ii. Enkäter 

iii. Observationer 

iv. Workshops 

d. Tycker du att systemet motsvarar de krav som du/ni ställde på systemet? 

e. Fanns det en återkommande kommunikation om kraven? (iterativt?) 

i. Mail 

ii. Muntligt 

iii. Möte 

f. Var det återkommande möten för att prata om kraven? 

i. Hur gick mötena till? 

ii. Vilka var med på dessa? (roller) 

g. Har du fått någon återkoppling på den feedback ni gav på kraven, realiserades 

dem eller inte? Hur löstes konflikter? 

h. Om nej: 

i. Har du fått någon förklaring till varför du som användare inte har fått vara 

med? 

i. Tidsbrist 

ii. Resursbrist 

j. Om du inte var involverad, fanns det en chans att vara med och påverka? 

i. Varför? 

 

3. Har du fått ta del av kravspecifikationen? 

a. Vad var din generella uppfattning om den? 

b. I vilken utformning presenterades kraven? 

i. Scenarios? 

ii. Storyboard? 

4. Tycker du att det är viktigt att som användare av systemen kunna vara med och 

påverka kraven? 



 

- 43 - 

5. Tror du att ditt dagliga arbete hade underlättats om du fick vara med och påverka 

kraven? 
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