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Abstract 
Many of the requirements that are developed today don’t satisfy the criteria that are needed 

for high quality requirements. This study discusses how usability requirements are formulated 

in requirements specifications. Our basis in this study has been the international standard 

ISO/IEC/IEEE-29148 which we have used as our theoretical model throughout the study. The 

standard separates individual requirements from sets of requirements and it includes different 

criteria regarding how requirements should be formulated. We have scientifically established 

these criteria by researching what other scholars have concluded about them and we then used 

the theoretical model to perform a documents analysis on five requirements specifications 

from five different information systems. Our conclusions show that there may be a lack of 

knowledge regarding how requirements should be formulated in a requirements specification. 

Furthermore our study illustrates the existing relations between the differences in compliance 

among the criteria extracted from the ISO/IEC/IEEE-standard and practice. The result of our 

study shows that relatively few usability requirements satisfy the criteria for singularity, 

ambiguity and consistency. 
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II 

Sammanfattning 

Många utav de krav som idag utformas uppfyller inte kriterierna för att vara högkvalitativa. 

Denna undersökning behandlar hur användbarhetskrav formuleras i kravspecifikationer. Vi 

har i vår undersökning utgått ifrån en internationell standard (ISO/IEC/IEEE-29148), som 

innehåller kriterier för hur både individuella och uppsättningar av krav ska formuleras, som 

teoretisk modell. Dessa kriterier har vi forskningsförankrat genom att studera vad andra 

forskare sagt om dessa och därefter har vi använt modellen för att genomföra en 

dokumentanalys av fem olika kravspecifikationer för fem olika informationssystem. Våra 

slutsatser påvisar att det kan finnas en brist på kunskap kring hur krav bör formuleras i en 

kravspecifikation och vi belyser även de samband som finns mellan olika grader av 

uppfyllelse för kriterier hämtade från ISO/IEC/IEEE-standarden och praktiken. Resultatet av 

undersökningen tyder på att användbarhetskrav i relativt låg utsträckning uppfyller kriterierna 

för att vara singulära, entydiga och konsistenta. 
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1 Inledning 
 

 

I kapitlet ges en introduktion till informatikområdet där detta återges ur ett historiskt 

perspektiv. Vidare belyser vi vad informationssystem är och berör utvecklingen av dessa. Ett 

fokus läggs på systemens användbarhet och vilken roll kravhanteringsfasen spelar i 

systemutvecklingens livscykel, efter vilket ett antal problem inom just dessa områden 

framhävs. 

 

1.1 Bakgrund 

Sedan början på 1980-talet har informatikämnet ansetts vara en tillämpad vetenskapsgren som 

bygger på andra mer fundamentala vetenskapliga referensgrenar (Baskerville & Myers, 2002). 

Eftersom att dessa grenar hade en högre grad av mognad så kunde informatikforskare låna 

och lära från dessa områden, men nu börjar dock informatikämnet blomma ut som en egen 

vetenskapsgren som i sin tur kan användas som referens för andra områden (Baskerville & 

Myers, 2002). Glass, et al. (2004) delar in ämnet i dess tre mest förekommande akademiska 

divisioner: datavetenskap, programvaruutveckling och informatik i ett försök att reda ut vart 

området har varit och hur dess framtid kommer se ut. Detta eftersom informatikgrenen 

genomgår en identitetskris och det finns röster som ifrågasätter om det ens behövs 

informatikavdelningar på högskolor. Kritiken grundas i att området saknar en kärna och att 

integrationen med andra företagsfunktioner är otydlig (Khazanchi & Munkvold, 2000).  

 

Khazanchi & Munkvold (2000) menar att informatik handlar om att förstå vad som kan göras 

med tekniska system och vilken effekt de kan ha på människor, organisationer och den sociala 

världen. Eftersom informatikområdet kretsar kring hur IT-system utvecklas och hur individer, 

grupper, organisationer och marknader interagerar med IT (Sidorova, et al., 2008) så är 

designen fundamental för informatikämnet och professionella inom området är därför 

engagerade i design och implementation av IT-system. Målet med IT-systemen är att öka 

prestation samt effektivitet hos affärsorganisationer och detta kan uppnås med mer 

användbara system (March & Storey, 2008).  

1.2 Problematisering 

Problematiken med att system upplevs som oanvändbara har funnits sedan länge och många 

gånger är det i de tidigare faserna av systemutvecklingsprocessen, såsom kravinsamling och 

kravanalys, som problem uppstår vilket senare leder till att de system som utvecklas upplevs 

som oanvändbara (Gulliksen & Göransson 2002; Eriksson 2008). Under 2013 utförde till 

exempel Unionen en undersökning om hur tjänstemän inom den privata sektorn upplever sin 

IT-miljö och den visar att endast tre fjärdedelar av tjänstemännen upplever att IT-system 

underlättar utförandet av arbetet (Unionen, 2014). Trots det har en lösning på problemet ännu 

inte hittats, men det går att se en ökning av intresse för användbarhetsfrågan i och med den 

diskussion som förts om användbarhetens inverkan på ett IT-system (Lee, et al., 2006). På 

grund av diskussionen har allt fler organisationer uppmärksammat frågan om användbarhet 

och valt att lägga mer resurser på att utveckla användbara IT-system (Lee, et al., 2006).  

 

Eriksson (2008) hävdar att många gånger begås misstag redan i en så tidig fas som 

kravanalysen då kraven för användbarhet inte formuleras på ett tillräckligt bra sätt och inte i 
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tillräcklig mängd. Enligt Firesmith (2003) är ett av de huvudsakliga problemen till att krav 

formuleras dåligt den uppsjö av böcker och forskning som finns kring programmeringsspråk 

och infrastrukturteknologier. När fel eller otillräckliga krav ställs och ett IT-system ska 

utvecklas utifrån dessa krav, är det inte konstigt att fel system utvecklas i slutändan. Enligt 

Jaffe, et al. (1991) och Kotonya & Sommerville (1996) visar flera studier på att dessa tidiga 

fel i slutändan kan bli väldigt dyra och kostnaden ökar ju senare i processen de hittas. På 

grund av detta uppstår oförutsedda kostnader som leder till att de totala kostnaderna för 

utvecklingsprojektet missbedöms och oftast blir konsekvensen av detta att någon del av 

systemet behöver prioriteras lägre, tas bort eller att systemet helt måste göras om (Kotonya & 

Sommerville, 1996). 

 

Enligt Lee, et al. (2006) är det vanligtvis de icke-funktionella kraven såsom 

användbarhetskrav som nedprioriteras. Många gånger har argumenten varit att en ökad 

användbarhet kostar för mycket i förhållande till vad som uppnås eller medföljer i samband 

med införandet av en högre användbarhet men Lee, et al. (2006) påvisar motsatsen och menar 

att användbarhet kan bidra med positiva värden i det långa loppet. En ökad grad av 

användbarhet hade enligt Lee, et al. (2006) kunnat bidra till att användarens prestation och 

effektivitet ökar och indirekt också ökat affärsvärdet. 

 

Eriksson (2008) menar att det största problemet med just användbarhetskrav för ett 

informationssystem är att det i kravspecifikationen ofta står ”systemet ska vara lätt att 

använda” eller ”systemet ska ha god användbarhet”. Utifrån denna typ av krav är det helt 

omöjligt att vare sig mäta hur ett system uppfyller kravet eller att göra uppföljningsarbete i 

form av tester etc. Eriksson (2008) påstår att användbarhetskraven är minst lika viktiga som 

de övriga systemkraven och behöver därmed beskrivas på ett tillräckligt tydligt definierat sätt 

så att kraven kan mätas och testas.  

 

För att underlätta arbetet med att hantera krav inom systemutveckling har tre organisationer 

hjälpts åt att ta fram en gemensam internationell standard. De tre organisationerna är 

International Organization for Standardization (ISO), International Electrotechnical 

Commission (IEC) och Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) som alla på 

något sätt arbetar med att ta fram och fastställa standarder. Standarden för kravhantering heter 

ISO/IEC/IEEE 29148 och denna skiljer på individuella krav och uppsättningar av krav 

(ISO/IEC/IEEE, 2011). 

1.3 Syfte 

Syftet med undersökningen är att utifrån en kritisk analys av användbarhetskrav i 

kravspecifikationer, påvisa vilka delar av ISO/IEC/IEEE-standarden som återfinns i de 

undersökta kravspecifikationerna samt att finna orsaker till att vissa kriterier eventuellt inte 

uppfylls. 

1.3.1 Avgränsning 

Denna uppsats berör hur användbarhetskrav förhåller sig till den internationella 

ISO/IEC/IEEE-standarden. På grund av att uppsatsen fokuserar på användbarhetskrav har det 

inte tagits hänsyn till de krav som inte berör användbarhet. Undersökningen berör heller inte 

vilken upplevd användbarhet olika formuleringar av användbarhetskrav kan leda till. 
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1.3.2 Frågeställning 

 

 Vilka kriterier i ISO/IEC/IEEE-standarden för formulering av krav uppfylls, 

respektive uppfylls inte, av användbarhetskrav i insamlade kravspecifikationer? 

 Om användbarhetskrav i insamlade kravspecifikationer inte uppfyller ett eller flera 

av kriterierna i ISO/IEC/IEEE-standarden, vilka orsaker finns det till brister i 

uppfyllelse av kriterier?  

 Vilka negativa följder kan brister i uppfyllelse av kriterier för formulering av krav 

medföra? 
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2 Från informationssystem till användbarhetskrav 
 

 

I kapitlet ges en djupare beskrivning av vad informationssystem är och hur 

systemutvecklingsprocessen utvecklats med tiden. I systemutvecklingens livscykelmodell 

gräver vi djupare i fasen som avser kravhantering och vi återger ett antal forskares perspektiv 

på detta. En standard för hur krav ska formuleras introduceras och ett fokus läggs även på 

systemens användbarhet där vi kommer att fördjupa oss inom vilka värden som kan uppnås 

genom att främja en hög grad av användbarhet. 

 

2.1 Informationssystem 

Det finns många olika definitioner på vad ett informationssystem är och de tidiga 

beskrivningarna av begreppet riktar mer in sig på ordet system. Langefors (1977) definierar 

informationssystemet som ett system som tillhandahåller informationstjänster. För att kunna 

göra det så måste systemet klara av att ta emot, lagra och göra information tillgänglig. Utöver 

detta behöver systemet även kunna förvandla, överföra och behandla information (Langefors, 

1977). 

 

I den moderna organisationen fungerar informationssystem som stöd i så gott som alla 

verksamhetsfunktioner (Sato, 1995; Lee, et al., 2006). Det centrala syftet för ett 

informationssystem är enligt Lee, et al. (2006) att stödja samarbete och samordnad för de 

aktiviteter som utförs inom en verksamhet. I och med att informationssystem spelar så många 

och viktiga roller inom en organisation, medför det att användarna är många och olika (Lee, et 

al., 2006). Fokus bör därmed i utvecklingen av informationssystem ligga på användaren och 

att ge stöd för denne i sin arbetsuppgift. Det räcker inte alltid med att en aktivitet är möjlig att 

utföra med hjälp av ett informationssystem, utan användaren måste kunna förstå hur arbetet 

ska utföras för att det inte ska upplevas som oanvändbart (Panach, et al., 2011). 

2.2 Användare 

Enligt ISO/IEC/IEEE-standarden är en användare en individ eller en grupp som drar nytta av 

användandet av systemet. På ett liknande sätt definierar Bytheway, et al. (1997) och Lee, et al. 

(2006) en användare som en individ som interagerar med ett informationssystem. Bytheway, 

et al. (1997) belyser också att en användare inte endast utgörs av den operativa personalen 

utan även personer från ledning och chefspositioner. Enligt Lee, et al. (2006) är 

systemanvändare den centrala delen av ett informationssystem och inom företagsvärlden 

utgörs populationen av systemanvändare vanligtvis utav en blandning av personal inom den 

operativa kärnan samt personal från ledningen (Lee, et al., 2006). Ytterligare en definition av 

begreppet ges av Nielsen (1992) som belyser att konceptet ”användare” borde definieras på ett 

sätt där man inkluderar alla vars arbete påverkas av systemet. 

 

Sato (1995) menar att en användare vanligtvis är en expert inom problemdomänen men inte 

en expert inom systemdesign. Med detta uttryck menas att användaren är medveten om 

problematiken inom den verksamhet där informationssystemet ska verka men att användarens 

kunskap inom systemdesign är begränsad. 

 

Enligt Nielsen (1992) är de individuella användarnas olikheter och variationen i deras 

arbetsuppgifter de två faktorer som har störst påverkan på användbarheten. Därmed behöver 

användare studeras noggrant för att inte skapa en felaktig uppfattning om vem användaren är. 
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Nielsen (1992) påpekar att systemutvecklare bör vara medvetna om att användare ofta 

inkluderar installerare, systemförvaltare, systemadministratörer och annan personal som 

behandlar underhåll för systemet utöver de användare som sitter vid tangentbordet och arbetar 

med systemet för att utföra aktiviteter (Nielsen, 1992). 

 

I och med användarens centrala roll i informationssystemen är det av stor vikt att systemen 

har en tillfredsställande grad av användbarhet, så att systemets användare kan utföra de 

önskvärda aktiviteterna (Lee, et al., 2006). Detta kan enligt Sato (1995) uppnås genom att 

användaren under projektet inte endast ses som ett objekt utan som en agent som aktivt 

medverkar i hela processen.  

2.3 Användbarhet 

Det har inom området användbarhet gjorts många studier, bland annat en av Nielsen (1992), 

som visar på hur man både teoretiskt och praktiskt kan gå till väga för att uppnå en god 

användbarhet. Forskare som förespråkar ett ökat fokus på användbarhet har genom sina 

studier påvisat vad som kan uppnås genom att göra system mer användbara. Det är inte endast 

ökade kostnader som medförs av att utveckla ett användbart gränssnitt utan en hög grad av 

användbarhet kan även bidra med ett flertal värdefulla faktorer (Lee, et al., 2006). I och med 

att informationssystem spelar en viktig roll inom organisationer och att dessa används i så stor 

utsträckning av en stor skara användare, medför det att en grund av användare skapas där 

kunskapen och inställningarna till informationssystemet är vida spridd. Sato (1995) har 

konstaterat att de så kallade nyckelanvändarna för informationssystem är svåra att upptäcka 

och detta gör det ännu svårare att få dessa att delta i systemutvecklingsarbetet.  

 

I och med vikten av att användaren behöver förstå vad som kan utföras med systemet och hur 

det ska genomföras praktiskt behöver, enligt Lee, et al. (2006), graden av användbarhet vara 

tillräckligt hög för att användaren ska kunna utföra sin arbetsuppgift på ett så effektivt sätt 

som möjligt. Att användaren har en förståelse för hur en arbetsuppgift kan utföras i ett 

informationssystem är en av faktorerna avseende interaktionen mellan användare och system 

som står i direkt förhållande till användarens arbetsinsats. Ett användbart system medför alltså 

en möjlighet till en bättre arbetsinsats (Lee, et al. 2006). 

 

Ett systems användbarhet avser inte endast att uppnå en känsla av välmående eller trivsel för 

användaren i samband med att denne interagerar med systemet utan syftar även till en ökning 

av prestation och företagsnytta (Sato, 1995; McGill, et al., 2003; Lee, et al., 2006). 

Användbarhet är ett begrepp som enligt Lee, et al. (2006) har många innebörder och beskrivs 

av Nielsen (1992) som ett begrepp som inte är endimensionellt. Nielsen (1992) har även 

presenterat ett antal faktorer som påverkar ett systems användbarhet. Dessa är: 

 

- Lätt att lära 

Det ska vara enkelt för användaren att förstå hur systemet kan användas och hur den 

önskade aktiviteten kan utföras. 

 

- Effektivt att använda 

Efter inlärningsperioden ska användaren på ett effektivt sätt kunna använda systemet 

för att utföra de önskade aktiviteterna. 

 

- Lätt att komma ihåg 

Efter en tids frånvaro från systemet ska användaren på ett enkelt sätt kunna återuppta 

arbetet och komma ihåg hur det fungerar. 
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- Få fel 

Systemets användbarhet ska förhindra användaren i så stor utsträckning som möjligt 

från att göra fel. Dessutom ska en funktion erbjudas för användaren där personen i 

fråga kan återgå till situationen där felet uppstod. 

 

- Subjektivt tilltalande  

För användaren ska det inte vara påfrestande att använda systemet, utan det ska 

snarare kunna infinnas en känsla av tillfredsställelse hos användaren i samband med 

att denne använder sig av systemet. Användaren ska kunna känna att systemet är 

tilltalande att arbeta med. 

2.4 Systemutvecklingsprocessen 

En av de tidigaste systemutvecklingsmodellerna är den stegvisa modellen som presenterades 

1956 av Herbert D. Benington. Innan dess bestod utvecklingsprocessen endast av att skriva 

kod och att rätta till den (Boehm, 1988). Beningtons modell (se Figur 1) rekommenderar att 

programvara ska utvecklas successivt i etapper såsom planering, specifikationer, kodning och 

testning (Benington, 1983).  

 
Figur 1. Beningtons systemutvecklingsmodell (Benington, 1983) 

 

14 år senare presenterade Royce originalversionen av den modell (se Figur 2), som senare 

kom att kallas för vattenfallsmodellen, där två förbättringar erbjöds till Beningtons stegvisa 

modell. Förbättringarna handlade om att det infördes möjlighet till feedback mellan stegen 

och även att prototyping introducerades (Royce, 1970).  

 

Modellen beskriver även att man inte får gå vidare till nästa steg innan den föregående 

etappen anses vara färdig (Royce, 1970). Ett av de bestående problemen med 

vattenfallsmodellen är att kravspecifikationen låses tidigt i utvecklingsprocessen och även om 

detta sätt att utveckla fungerar för viss programvara så fungerar det inte för interaktiva 

program som är riktade till en slutanvändare (Boehm, 1988). Att dessa problem skulle uppstå 

förstod, lustigt nog, Royce själv redan när modellen togs fram då han i sin rapport där 
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modellen presenteras ger sin syn på modellen. Där beskriver han att han tror på konceptet 

men att det är riskabelt och bjuder in till att misstag begås (Royce, 1970). 

 

Figur 2. Royces systemutvecklingsmodell (Royce, 1970) 

 

Barry Boehm introducerade 1986 spiralmodellen (se Figur 3) som uppkom genom en 

förädling av vattenfallsmodellen (Boehm, 1988). Modellen var tänkt att bidra med en mer 

robust grund att utgå ifrån vid systemutveckling än de tidigare modellerna. Spiralmodellen 

delar upp faserna i mindre delar där varje fas har olika sorters risker (Boehm, 1988). På detta 

sätt byggs systemet upp iterativt där den färdiga produkten börjar som en artefakt som växer 

efter varje iteration. 

 

I en miljö där kundernas krav snabbt ändras behövs det enligt Paetsch, et al. (2003) andra 

metoder för att hantera systemutvecklingen och istället för att oroa sig för förändringar i 

systemutvecklingen behöver man omfamna dem (Highsmith & Cockburn, 2001). På grund av 

de ökade förväntningarna som finns på systemen idag har det vuxit fram metoder som kan 

hjälpa till att hantera dessa förväntningar. Metoderna kallas agila och deras strategi är att 

reducera kostnaden för förändringar genom projektet (Highsmith & Cockburn, 2001) och 

exempel på dessa metoder är, enligt Paetsch, et al. (2003), extreme programming (XP), 

Scrum, Feature-driven design (FDD) och Dynamic Systems Development Method (DSDM). 

De agila metoderna gör det möjligt att tillfredställa kundens behov genom att ofta kunna 

leverera fungerande programvara och ett nära samarbete med affärsmän och utvecklare 

(Paetsch, et al., 2003).  
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I de agila metoderna har kravspecifikationen enligt Paetsch, et al. (2003) inte i närheten av en 

så central roll som den har i de traditionella angreppssätten utan här fokuseras det istället mer 

på koden. Synen på specifikationens roll har ändrats och i de metoder som utvecklare idag 

använder så kan krav läggas till precis innan implementation vilket var helt otänkbart tidigare 

då specifikationen låstes tidigt och utvecklingsprocessen tog utgångspunkt från denna (Sato, 

1995; Paetsch, et al., 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Boehms spiralmodell (Boehm, 1988) 

2.5 Kravhanteringsprocessen 

Pandey, et al. (2010) beskriver krav som ett attribut eller någonting som upptäcks innan en 

produkt ska byggas. Vidare kan krav ses som ett tillstånd eller en förmåga som måste uppnås 

respektive uppfyllas av ett system eller en systemkomponent för att uppfylla ett kontrakt, en 

standard, en specifikation eller någon annan form av formellt vägledande dokument. 

ISO/IEC/IEEE-standarden definierar begreppet som ett uttalande som översätter eller 

formulerar ett behov och dess associerade begränsningar och förhållanden (ISO/IEC/IEEE, 

2011). 

 

Kravhanteringsprocessen består av insamling, analys och lösning av krav och är den 

inledande fasen inom systemutveckling (Kotonya & Sommerville, 1996; Pandey, et al., 2010). 

Processen är tänkt att skapa tydlighet och förståelse av de krav som finns på det planerade 

systemet. Målet med kravhanteringen är att ta fram en modell av vad beställaren behöver.  För 
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att kunna göra detta krävs det att insamling, analys och lösning sker med olika idéer, 

differentierade perspektiv och även samband på olika detaljnivåer (Kotonya & Sommerville, 

1996). Den modell som tas fram måste, enligt Kotonya & Sommerville (1996), även beskriva 

den miljö som komponenterna ska interagera med för att kunna anses vara fullständig. Detta 

på grund av att de specificerade krav som tas fram troligtvis inte kommer överensstämma med 

de faktiska behoven om förståelsen för den rådande miljön är liten (Kotonya & Sommerville, 

1996). Kotonya & Sommerville (1996) menar att en begränsning av miljön för det tilltänkta 

systemet även kan reducera komponentens komplexitet eftersom att systemets miljö även 

påverkar komplexiteten i komponentdesignen. 

 

Kravhantering är generellt accepterad som den mest kritiska och komplexa processen inom 

utvecklandet av socio-tekniska system (Pandey, et al., 2010). Komplexiteten i 

kravhanteringen motiveras av Pandey, et al. (2010) med argumentet att det är den process som 

har störst mångfald av produkter med den största mångfalden intressenter. Kravhantering är 

ett systematiskt tillvägagångssätt som systemutvecklare ofta använder för att samla in krav 

från olika källor för att sedan implementera dessa i systemutvecklingsprocessen (Pandey, et 

al., 2010).  Aktiviteterna som utförs inom kravhantering täcker hela programvaru- och 

systemutvecklingens livscykel (Pandey, et al., 2010).   

 

Nguyen & Swatman (2003) menar att de under sina studier av kravhanteringsprocessen 

kommit fram till att praktiken skiljer sig markant från litteraturen. Processen sker inte alls 

systematiskt, friktionsfritt och inkrementellt utan det görs istället små förändringar i modellen 

då och då, samtidigt som det kan ske omstruktureringar i modellen. Dessa förändringar har 

visat sig bero på att det under processens gång tillkommit nya idéer, istället för att de 

frambringats avsiktligt på ett systematiskt sätt (Nguyen & Swatman, 2003).  Traditionellt 

genomförs kravhanteringen i en tidig del av systemutvecklingens livscykel och kravhantering 

beskrivs av Pandey, et al. (2010) som en iterativ och inkrementell process. I samband med 

stora omfattande systemutvecklingsprojekt förespråkas en utveckling av träffsäkra krav som 

förblir stabila över en längre tidsperiod men detta har visat sig vara omöjligt i praktiken 

(Pandey, et al., 2010). Därmed förespråkar Pandey, et al. (2010) att kravhanteringen ska 

genomföras i en iterativ och inkrementell process som utförs parallellt med andra 

systemutvecklingsaktiviteter såsom till exempel design och kodning. 

 

I sin artikel om kravinsamlande inom systemutveckling har Sato (1995) kommit fram till att 

den mänskliga erfarenheten är det viktigaste elementet för förståelse av vilka krav som 

kommer behöva ställas på ett system utifrån användarens behov. Han beskriver 

systemutvecklingsprocessen som att den allt mer går mot en automatisering och att den är 

förändringsbenägen. För att förstå en användares sanna krav behövs en kännedom och 

förståelse för den underförstådda kunskapen hos användaren och denna kan enligt Sato (1995) 

inte automatiseras på samma sätt som många andra delar av systemutvecklingsprocessen. 

Insamlandet och fastställandet av krav behöver göras på ett sätt där erfarenheten och 

kunskapen som användaren och systemutvecklaren tillsammans besitter, utnyttjas på bästa 

möjliga sätt och detta behöver många gånger ske i en samverkan mellan dessa parter (Sato, 

1995).  

 

Firesmith (2003) belyser att många egenskaper för väl specificerade krav har varit kända 

sedan flera år tillbaka bland professionella kravhanterare. Trots detta innehåller många 

kravspecifikationer fortfarande många krav av låg kvalité. Det återfinns i allt för hög grad 

krav som är otydliga, ofullständiga, inkonsistenta, felaktiga, ogenomförbara, oanvändbara och 

icke verifierbara (Firesmith, 2003). Firesmith (2003) påvisar även att detta inte orsakat så 
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mycket problem ifall krav hade specificerats av professionella kravhanterare som bemästrar 

de kunskaper som återfinns i litteratur och forskning. Så är dock inte fallet utan faktum är att 

en majoritet av krav tas fram, analyseras och specificeras av personer i chefspositioner eller 

systemutvecklare med otillräcklig eller ingen erfarenhet av kravhantering (Firesmith, 2003). 

2.6 Kravspecifikation 

En kravspecifikation är ett strukturerat affärsdokument som beskriver hur systemet ska agera 

samt dess karaktär (Boehm, 1984; Kotonya & Sommerville, 1996). Dessa definitioner ligger i 

linje med ISO/IEC/IEEE-standarden som definierar dokumentet som en specifikation för en 

viss programvara, produkt eller grupp av program som utför särskilda funktioner i en specifik 

miljö (ISO/IEC/IEEE, 2011). Dokumentet som tas fram ska vara resultatet av kravhanteringen 

och beskriva systemet som ska byggas. Dokumentet är väldigt dynamiskt och kommer växa, 

genom att nya krav fångas in, samt utvecklas under projektets gång (Davis, et al., 1993; Lang 

& Duggan, 2001) men det ska enligt Pohl (1994) beskriva systemet som det är tänkt just nu 

och dokumentet används som utgångspunkt för nästa fas i utvecklingen. 

2.7 Funktionella och icke-funktionella krav 

Krav kan delas in i två kategorier; funktionella krav och icke-funktionella krav (Pohl, 1994; 

Pandey, et al., 2010). Medan de funktionella kraven fångar den naturliga interaktionen mellan 

komponenten och dennes miljö så begränsar de icke-funktionella kraven lösningar som 

kanske skulle kunna vara tänkbara (Kotonya & Sommerville, 1996; Lauesen & Younessi, 

1998).  

2.8  Användbarhetskrav 

En typ av icke-funktionella krav är användbarhetskrav, som anger hur lätt systemet ska vara 

att använda (Lauesen & Younessi, 1998). Användbarhetskrav kommer från en användare eller 

någon annan typ av intressent som beskriver en egenskap, som ska återfinnas i det nya 

systemet, utifrån affärsverksamheten (Maiden, 2008). Anledningen till att användbarhet 

räknas som ett icke-funktionellt krav är enligt Lauesen & Younessi (1998) på grund av 

kravets uppkomst, som inte har att göra med specifika delar av systemets funktionalitet utan 

endast hur funktionaliteten ska uppfattas av användaren. Användbarhetskrav definieras i 

ISO/IEC/IEEE-standarden som input, urval och observation av information som användare, 

operatörer och underhållsarbetare behöver för att kunna använda systemet. Definitionen 

omfattar även de outputs dessa aktörer behöver från systemet för att kunna utföra sin 

arbetsuppgift samt de avgränsningar som styr deras interaktion med systemet (ISO/IEC/IEEE, 

2011).  

2.9 ISO/IEC/IEEE-standarden 

Standarden är framtagen för att utveckla välformulerade krav och enligt ISO/IEC/IEEE 

(2011) är ett välformulerat krav ett påstående som: 

 

 Är möjligt att verifiera. 

 Måste uppfyllas av ett system för att lösa en intressents problem eller för att uppnå en 

intressents önskan. 

 Är kvalificerat genom mätbara förhållanden och avgränsat med begränsningar. 
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 Definierar prestationen för systemet när det används av en specifik intressent eller 

motsvarande förmåga för systemet men inte förmågan hos en användare, operatör eller 

andra intressenter. 

 

När krav ska formuleras är det viktigt att i förtid ha kommit fram till en uppsättning specifika 

nyckelord och termer som signalerar att det är ett krav. Ett vanligt förhållningssätt till detta är 

att följa ett antal föreskrifter om hur krav ska formuleras. Nedan följer några av föreskrifterna 

som ISO/IEC/IEEE (2011) förespråkar ska följas vid formulering av krav: 

 

 Krav är obligatoriskt bindande bestämmelser och använder sig av uttrycket ”ska” (eng. 

Shall). 

 Uppgifter om sakförhållanden eller beskrivningar är inte obligatoriska eller bindande 

bestämmelser och dessa uttrycks med termen ”kommer att” (eng. Will). Denna form 

av uttryck bör undvikas i största möjliga mån. 

 Preferenser och mål är önskade, inte obligatoriska och dessa uttrycks med termen 

”borde” (eng. Should). 

 Förslag eller ersättningar är inte obligatoriska och uttrycks med termen ”kan” (eng. 

May). 

 Textuella beskrivningar är inte krav och dessa innehåller verb. Beskrivande texter bör 

undvika att använda ordet ”måste” på grund av att påståendet då riskerar att tolkas 

som ett krav. 

 Använd positiva uttryck för vad som ska uppnås och undvik att använda uttryck så 

som ”ska inte”. 

 Använd en aktiv röst och undvik användandet av passiva röster med uttryck så som 

”ska kunna välja”.  

2.10  Teoretisk modell 

Följande kriterier är hämtade direkt från ISO/IEC/IEEE-standarden för formulering av krav. I 

standarden behandlas funktionella och icke-funktionella krav på samma sätt. Kriterierna i 

avsnitt 2.10.1 respektive 2.10.2 har använts som utgångspunkt i undersökningen för hur 

användbarhetskrav i insamlade kravspecifikationer förhåller sig till ISO/IEC/IEEE-

standarden. 

2.10.1 Egenskaper för individuella krav 

Nödvändiga (Necessary) 

Kraven definierar en essentiell kapacitet, egenskap, avgränsning och/eller kvalitetsfaktor. Om 

kravet tas bort kommer en bristfällighet uppstå som inte kan uppfyllas av produktens eller 

processens andra kapaciteter. Kravet är för närvarande applicerbart och har inte föråldrats 

under tiden som passerat. Krav med ett planerat utgångs- eller applicerbarhetsdatum ska vara 

tydligt identifierade. 
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Implementationsfria (Implementation free) 

Kravet, ifråga om vad som är nödvändigt och tillräckligt för ett system, undviker att lägga 

onödigt mycket energi på den arkitektuella designen. Objektivet är att vara oberoende av 

implementation i utformande av krav. Kravet uttrycker vad som krävs, inte hur kravet ska 

uppfyllas. 

 

Entydiga (Unambiguous) 
Krav uttrycks på ett sätt som kan tolkas på endast ett sätt. Krav uttrycks på ett simpelt sätt 

som är lätt att förstå.  

 

Konsistenta (Consistent) 
Krav står inte i konflikt med andra krav. 

 

Kompletta (Complete) 

Uttryckta krav behöver ingen vidare förstärkning på grund av att det är mätbart och på ett 

tillräckligt sätt beskriver kapaciteten och egenskaperna som krävs för att bemöta intressenters 

behov.  

 

Singulära (Singular) 

Krav uttrycks i termer som inkluderar endast ett krav och utan användning av bindeord. 

 

Genomförbara (Feasible) 

Krav är tekniskt utförbart, behöver inga större teknologiska framsteg och passar in i systemets 

begränsningar så som kostnader, schemaläggning, teknik, legalitet samt föreskrivningar inom 

acceptabel risk. 

 

Spårbara (Traceable) 
Krav är spårbara uppåt till specifika dokument där intressenters anföranden om behov anges, 

högre nivåer av krav eller andra källor såsom upphandlingar eller designstudier. Krav är även 

spårbara nedåt till specifika krav inom de lägre nivåerna av kravspecifikationer eller andra 

systemdefinitioner och artefakter. Detta innebär att alla relationer och arv mellan krav är 

identifierade genom spårning på ett sätt där krav kan spåras till dess källa och implementation.  

 

Verifierbara (Verifiable) 
Krav har möjlighet att bevisa att systemet uppfyller specificerade krav. Bevis kan samlas in 

som påvisar att systemet tillfredsställer specificerade krav. Verifierbarhet är förstärkt när krav 

är mätbara. 

2.10.2 Egenskaper för uppsättningar av krav 

Kompletta (Complete) 

En uppsättning krav behöver ingen vidare förstärkning på grund av att de innehåller allt som 

är relevant för definitionen av systemet eller ”system element” som specificeras. Dessutom 

innehåller uppsättningen krav inga avsnitt med ”To be defined (TBD)”, ”To be specified 

(TBS)” eller ”To be resolved (TBR)”. Att upplösa denna typ av formuleringar i krav kan 

utföras iterativt men det behöver återfinnas en acceptabel tidsram för upplösandet som 

bestäms utifrån risk och beroenden.   
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Konsistenta (Consistent) 

Uppsättningen av krav har inte individuella krav som är motsägande varandra. Krav är inte 

duplicerade. Samma termer och uttryck används genomgående för kraven. 

 

Genomförbara resursmässigt (Affordable) 

Den kompletta uppsättningen krav kan tillfredsställas genom en lösning som kan uppnås/ är 

prisvärd för livscykelns begränsningar såsom kostnader, tidsplanering, teknik och lagliga 

regleringar.  

 

Avgränsade (Bounded) 

Uppsättningen krav förvaltar det identifierade perspektivet för den avsedda lösningen utan att 

överskrida gränsen för vad som behövs för att tillfredställa användarens behov. Försiktigt 

kontrollerande av uppsättningen krav och den spårbara arkitektoniska designen för dessa 

egenskaper är kritiskt för att undvika förändringar i krav och tillökningar (requirement creep) 

under livscykeln som påverkar kostnader, tidsplanering eller kvalité för systemet. 

2.11  Forskningsförankring av kriterierna i ISO/IEC/IEEE-standarden 

Teorier om olika kriterier för formulering av krav behandlar både hur individuella krav och 

uppsättningar av krav bör formuleras. Därmed har ingen indelning gjorts i individuella krav 

och uppsättningar av krav för kriterierna kompletta, konsistenta och genomförbara. Endast 

kriteriet för om en uppsättning krav är avgränsade har angivits under kategorin uppsättningar 

av krav. 

 

Nödvändiga (Necessary) 
Krav kan vara, och behöver vara, prioriterade för att underlätta förhandlingar och planering 

för den produkt som ska utvecklas men det ska även finnas ett naturligt behov för alla de krav 

som återfinns i kravspecifikationen (Firesmith, 2003). Varje enskilt krav behöver undersökas 

utifrån hur essentiellt det är i framgången för den applikation eller modul som ska utvecklas 

för att inte frångå det som faktiskt är viktigt i systemet (Pohl, 1994). Vidare behöver även ett 

beslut tas för att fastställa om kravet måste uppfyllas eller inte och därefter implementeras 

utifrån en intressents order (Firesmith, 2003). Det är vidare väldigt viktigt att det tydligt 

framgår i kravets formulering vad som är krav och vad som berör ”nice to have” eller 

begränsningar. Genom att fokusera på de nödvändiga kraven så lockas man enligt Pohl (1994) 

inte in på onödiga sidospår. 

 

Implementationsfria (Implementation-Free) 
Krav ska endast beskriva vad som ska göras för att designern ska få möjlighet att avgöra hur 

det ska lösas på bästa sätt (Kotonya & Sommerville, 1992; Davis, et al., 1993; Firesmith, 

2003). Davis, et al. (1993) menar att det inte ska återfinnas några onödiga begränsningar i 

enskilda krav avseende applikationers eller modulers arkitektur, design, implementation, 

tester eller andra tekniska beslut. Krav ska inte specificera den interna arkitekturen eller 

designen för en applikation eller modul och individuella krav ska endast specificera beteende 

eller egenskaper som kan observeras externt där systemet betraktas som en ”black box” 

(Firesmith, 2003). Varje enskilt krav behöver undvika att innehålla beskrivningar av ett 

systems interna arkitektur, design och beslut för hur tester ska utföras och utifall att något av 

dessa områden skulle beröras behöver det tydligt framgå att detta är begränsningar och inte 

rena krav (Firesmith, 2003). 
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Entydiga (Unambiguous) 
En kravspecifikation berör många olika intressenter (Kaindl, et al., 2002). Bland dessa 

återfinns kunden, användarna och systemutvecklarna med flera. Intressenterna har ofta olika 

åsikter om vilka behov som ska uppfyllas av systemet och även vilka dess begränsning bör 

vara. En väl genomarbetad och entydig kravspecifikation klargör för skillnader mellan 

intressenterna tidigt i utvecklingsprocessen. Att hitta och lösa dessa olikheter under 

kravhanteringsprocessen har sina fördelar menar Kaindl, et al. (2002). Det idealiska resultatet 

av kravhanteringsprocessen är en kravspecifikation som är så precis och entydig som möjligt, 

samtidigt som den beskriver vad som förväntas av systemet från de olika intressenterna. 

Kravspecifikationen bör även lyfta fram de områden där intressenter fortfarande är oense men 

situationen ändå är hanterbar (Kaindl, et al., 2002). En kravspecifikation är endast entydig om 

varenda dokumenterat krav bara kan tolkas på ett sätt (Davis, et al., 1993). 

 
Individuella krav för applikationer eller moduler ska aldrig vara otydliga eller tvetydiga 

(Firesmith, 2003). Även om krav är avsedda för att i hög grad kunna återanvändas behöver 

dessa vara tydligt formulerade men att värden och parametrar för krav kan variera vid 

återanvändning. Firesmith (2003) hävdar att det är en kritisk egenskap för ett krav att undvika 

otydlighet men trots det är det ändå många gånger detta saknas, vilket i sin tur leder till att 

krav missförstås och på grund av arv saknar en verifierbarhet, det vill säga är testbara. Det är 

av stor vikt att krav är tydliga och precisa i sin formulering samt att dessa kan tolkas objektivt 

snarare än subjektivt (Firesmith, 2003). Firesmith (2003) betonar även att kraven behöver 

kunna förstås av den avsedda publiken och formuleringen behöver ske i specifika och 

konkreta termer som denna grupp åhörare kan förstå.  

 

Konsistenta (Consistent) 
En kravspecifikation bör vara internt konsistent med existerande dokument menar Hsia, et al., 

1993) och en specifikation är konsistent om dess villkor inte ligger i konflikt med varandra 

eller med andra specifikationers villkor och mål. Specifikationer bör även vara konsistenta på 

många sätt. Den interna konsistensen kan uppnås genom att olika punkter i specifikationen 

inte motsäger varandra och att punkterna i specifikationen inte motsäger externa 

specifikationer och enheter påvisar en extern konsistens (Boehm, 1984). Nyttan med 

konsistens är tydlig enligt Heimdahl & Leveson (1996) som säger att en konsistent 

specifikation är fri från motsägande krav och oönskad obestämdhet. 

 

På grund av att samlingar av inkonsistenta krav är omöjliga att implementera är det viktigt att 

individuella krav hålls konsistenta (Firesmith, 2003). Varje krav behöver vara externt 

konsistent med dess dokumenterade källa så som övergripande mål och krav (Firesmith, 

2003). Det är viktigt att krav är externt konsistenta med alla andra relaterade krav av liknande 

typ eller inom samma kravspecifikation. Firesmith (2003) exemplifierar att två krav inte ska 

vara motsägande eller beskriva samma begrepp med två olika ord. Intern konsistens kan 

uppnås genom att beståndsdelarna inom en och samma kravspecifikation inte motsäger 

varandra eller att begrepp som antyder samma sak beskrivs på olika sätt (Firesmith, 2003). 
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Kompletta (Complete) 
Boehm (1984) belyser att en specifikation endast är komplett först när varje del är fullt 

utvecklad och den innehåller alla delar som kravspecifikationen avser. En specifikation för en 

programvara måste kunna uppvisa flera egenskaper för att säkerställa sin kompletthet 

(Boehm, 1984). Komplettheten av en kravspecifikation är av största vikt i den moderna 

systemutvecklingen konkluderar Jaffe & Leveson (1989) och fel som uppstår i systemkraven 

har bevisats vara den bakomliggande orsaken till de flesta av de systemutvecklingsprojekt 

som ansetts misslyckade. I stort sett alla misslyckanden som kan associeras med krav har visat 

sig bero på ofullständighet, och en ofullständig kravspecifikation har i sin tur en väldigt stor 

påverkan på senare delar av systemutvecklingsprocessen (Jaffe & Leveson, 1989). Trots det 

faktum att komplettheten i en kravspecifikation är viktig så råder det ingen enighet kring 

betydelsen av kompletthet eller hur det kan uppnås (Jaffe & Leveson, 1989). Uppfattningen 

av komplettheten hos ett krav är problematisk menar Kotonya & Sommerville (1996) som 

belyser att det inte finns ett enkelt analytiskt sätt att fastställa när en användare har sagt allt 

det som utvecklaren behöver veta för att kunna utveckla det system som behövs. 

 

En fullständig kravspecifikation ska enligt Firesmith (2003) vara komplett och innehålla alla 

relevanta krav och tillhörande material som specificeras i mallen eller i specifikationens 

innehåll alternativt i en formaliserad standard. Firesmith (2003) hävdar att även 

kravspecifikationens individuella krav behöver vara fullständiga. Problematiken med detta 

ligger i att en del experter inom området som den avsedda produkten ska utvecklas, som 

dessutom specificerar kraven, ofta tar en del information för given och därför utelämnar 

information trots att det inte är självklart för andra intressenter (Firesmith, 2003). Varje krav 

behöver vara fristående utan utebliven information och individuella krav måste innehålla all 

relevant information (Firesmith, 2003). Vidare är det av stor vikt att fastställa om något krav 

behöver en mer utförlig redogörelse eller om kraven tillhandahåller tillräcklig information så 

att otydlighet kan undvikas (Firesmith, 2003).  

 

Singulära (Singular) 
Berry & Kamsties (2005) menar att det uppstår problem om krav anges som ”alla” eller i 

plural i meningar. Detta på grund av att det blir svårt att fastställa om dess egenskaper gäller 

för en av delarna i en uppsättning av krav eller alla delarna i en uppsättning av krav. Även 

Kiyavitskaya, et al. (2008) tar upp betydelsen av att specificera singulära krav och menar att 

oklarhet angående kravets innehåll kan uppstå i relation till andra delar av meningen när 

kvantifierbara operatörer såsom ”varje”, ”varenda”, ”alla” och ”några” används. Firesmith 

(2003) och Kiyavitskaya, et al. (2008) diskuterar att problem kan förekomma vid användande 

av bindeord såsom ”och” och ”eller” eftersom att det oftast medför att meningen kan tydas på 

mer än ett sätt.  

 

Genomförbara (Feasible) 
Krav som inte kan implementeras av utvecklarna har inget värde (Firesmith, 2003). Boehm 

(1984) menar att genomförbarheten i en specifikation inte endast handlar om en verifiering av 

funktionella och icke-funktionella krav utan att det även handlar om att säkerställa 

affärsnyttan som systemet kommer medföra samt identifiering och lösning av högriskfaktorer.  

 

Individuella krav behöver vara genomförbara utifrån de angivna begränsningar som återfinns 

(Firesmith, 2003). Firesmith (2003) anger fem frågeställningar som behöver besvaras för att 

förstå kravens genomförbarhet: 
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1. Kan varje enskilt krav implementeras utifrån den angivna existerande hårdvaran eller 

programvaran? 

2. Kan varje enskilt krav implementeras utifrån angivna budgetbegränsningar? 

3. Kan varje enskilt krav implementeras utifrån angivna begränsningar för tidsplanering? 

4. Kan varje enskilt krav implementeras utifrån begränsningarna som finns inom 

personalen så som erfarenhet, kunskap och antal personer? 

5. Kan varje enskilt krav implementeras utifrån begränsningar inom fysik och kemi etc?     

 

Spårbara (Traceable) 
Spårbarheten hos ett krav bedöms utifrån dess möjlighet att följas upp både bakåt och framåt 

under kravets livstid enligt Cleland-Huang, et al. (2007) som också belyser att spårbarhet i 

samband med förvaltning och uppföljningsarbete är en kritisk faktor som utgör ett hjälpmedel. 

Cleland-Huang, et al. (2007) menar att spårbarhet dessutom kan bistå analytiker att förstå de 

följder och effekter som en föreslagen förändring kan medföra. Enligt Cleland-Huang, et al. 

(2007) inkluderas spårbarhet i ett flertal olika standarder som en rekommendation eller i vissa 

fall till och med ett måste. Tydliga länkar och kopplingar till tidigare specifikationer, särskilt 

när det handlar om stora omfattande specifikationer, ska finnas och varje del ska indikera den 

del eller de delar som den är hämtad ifrån i tidigare specifikationer för att missförstånd ska 

förhindras (Boehm, 1984).  

 

Balasubramaniam, et al. (1997) förespråkar att utvecklandet av system kräver bättre förståelse 

för kraven och påstår att det kan uppnås genom att kraven spåras hela vägen tillbaka till dess 

ursprung. Inom storskaliga systemutvecklingsaktiviteter, speciellt i samband med att dessa 

aktiviteter utförs på entreprenad, är det av största vikt att det finns en tillförlitlig metod som 

försäkrar att kraven uppfylls under systemets utvecklande (Balasubramaniam, et al., 1997).  

 

Tyvärr är fallet att många organisationer misslyckas med att implementera en effektiv 

spårbarhet och det beror dels på problematiken med att skapa, bedöma, använda och 

underhålla de länkar som spårbarheten utgörs av. En annan orsak att spårbarhet ofta 

nedvärderas är enligt Cleland-Huang, et al. (2007) att utvecklarna dukar under för 

missuppfattningen att implementerandet av spårbarhet ger liten avkastning i värde i 

förhållande till arbetsinsats. Misskommunikation mellan kund och systemutvecklare resulterar 

ofta i att projekt försenas, att kostnaderna för projektet ökar och att den slutgiltiga produkt 

som levereras inte motsvarar kundens förväntningar eller att hela projektet läggs ner 

(Balasubramaniam, et al., 1997). Spårbarheten främjar kommunikationen mellan de 

inblandade parterna i ett systemutvecklingsprojekt och det kan bidra med motivation i 

samband med beslutsfattande i och med förståelsen för effekterna som beslutet medför 

(Balasubramaniam, et al., 1997). 

 

Verifierbarhet (Verifiable)  
Mätningar för ett kravs verifierbarhet är svåra att genomföra (Davis, et al., 1993). Det finns 

enligt Davis, et al. (1993) en mängd olika anledningar till varför krav kan vara svåra att 

verifiera. När krav är tvetydiga blir dessa svåra att verifiera och Davis, et al. (1993) menar att 

när det finns flera alternativa tolkningar för ett kravs innebörd, är det omöjligt att verifiera 

kravet. Även när det återfinns en obestämdhet för ett kravs innebörd blir verifierbarheten för 

kravet lidande (Davis, et al., 1993). Krav som formuleras att ”systemet ska aldrig stanna” 

exemplifierar Davis, et al. (1993) som ett typiskt exempel på ett krav med en hög grad av 

obestämdhet och där det är omöjlig att verifiera kravet.  
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Krav har alltid ett ursprung och det är viktigt att krav är konsistenta i sitt innehåll och inte 

förändras i samband med att nya dokument genereras utifrån existerande dokument 

(Firesmith, 2003). På liknande vis hävdar Firesmith (2003) att krav behöver vara konsistenta i 

sitt förhållningssätt till den standard, mall eller andra vägledande dokument som används i 

förberedelserna för att krav ska formuleras. Enskilda krav ska vara verifierbara mot den källa 

som kravet uppstått eller genererats utifrån (Firesmith, 2003). 

 

Avgränsade (Bounded) 
Firesmith (2003) menar att ofta identifieras och specificeras krav som faktiskt inte ens 

befinner sig inom ramen för systemet. Det är av yttersta vikt att se till att samtliga individuella 

krav är relevanta och att kraven i kravspecifikationen inte försvinner utanför omfattningen för 

uppgiften (Pohl, 1994; Firesmith, 2003). 
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3 Forskningsmetod 
 

 

I kapitlet beskrivs och motiveras hur vi gått till väga i genomförandet av undersökningen. Vi 

återberättar hur vi metodiskt genomfört en dokumentanalys och vilka avgränsningar som 

gjorts. Vidare uppges det hur de insamlade kravspecifikationerna sammanställs och 

analyserats och hur vi återkopplat det resultat vi kommit fram till med tidigare forskning. 

 

3.1 Informationsbehov 

För att besvara frågeställningarna kopplade till undersökningen har ett informationsunderlag 

samlats in i form av kravspecifikationer. Dessa dokument har fungerat som en sekundärkälla 

som innehållit information om hur krav formuleras i praktiken. I viss utsträckning har vi även 

tillhandahållits, för kravspecifikationen, tillhörande och/ eller associerade dokument såsom 

förstudier och underliggande material för framtagandet av kravspecifikationerna. 

Kravspecifikationerna tillsammans med tillhörande dokumentation har sedan utgjort det 

underliggande materialet för undersökningen. I och med att undersökningen fokuserar på 

användbarhetskrav har det varit av största vikt att de kravspecifikationer som samlats in har 

innehållit en uppsättning med sådana. Undersökningen har inte krävt att vi utfört den på en 

specifik geografisk plats och därför har arbetet utförts vid skrivbordet. Det har inte heller vid 

något tillfälle fyllt ett syfte att genomföra undersökningen ute på fältet på grund av att det är 

en dokumentanalys, som inte kräver en interaktion med människor, som genomförts. 

 

Den valda metoden för informationsinsamling där dokument samlats in har inte endast 

positiva sidor. Ett problem vi stötte på under insamlingen av dokument var att vi behövde 

förlita oss på att de företag vi tillfrågat om att bistå oss med underlag skulle dela med sig av 

sina dokument, vilket inte var någon självklarhet. Många företag har svarat att de inte själva 

haft äganderätten till dokumenten utan att kunden står som ägare i kontraktet. Vidare har även 

ett argument för att inte bistå oss med dokument varit att de är konfidentiella och trots att vi 

garanterat sekretess för information om kravens innehåll har vi ändå blivit nekade. De företag 

som har tillhandahållit oss dokument har i viss utsträckning efterfrågat att vi behandlar 

information om kravens innehåll konfidentiellt men de har givit sitt tillåtande för att vi ska 

beskriva hur kraven formulerats i specifikationerna.  

 

Vi har valt att samla in underlag för undersökningen i samtid med att en teoretisk grund 

utformats och inte efteråt. Motivet för att utföra dessa aktiviteter i samtid är att en 

tidsbesparing har kunnat göras samt att de dokument som samlats in i form av 

kravspecifikationer inte på något sätt förändrats under tiden som den teoretiska grunden tagit 

form. Den teoretiska grunden har utformats efter att en insamling av teorier gjorts. Dessa 

teorier är inhämtade genom sökningar på forskningsartiklar från olika databaser för att få fram 

relevant information att bygga vår teoretiska grund på.  

 

3.1.1 Urval 

I denna undersökning har vi använt oss utav ett bekvämlighetsurval. Vi har kontaktat företag 

via mejl och därefter inväntat svar från dem. Enligt Bryman & Bell (2011) bygger ett 

bekvämlighetsurval på att man väljer personer eller organisationer som råkar finnas till hands. 

Utifrån de svar som vi fick in så var det fem företag som kunde ge oss den information vi 

behövde, medan resterande företag antingen inte ville ställa upp eller inte kunde ge oss 
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tillräcklig information. Vi har inte tagit hänsyn till om företagen som vi samlat in 

kravspecifikationer ifrån har använt sig av ISO/IEC/IEEE-standarden i utformandet av 

specifikationerna. 

3.2 Kvalitativ forskningsmetod - Innehållsanalys 

Enligt Silverman (2001) bör val av undersökningsmetoder göras utifrån vad som eftersträvas 

att ta reda på. I och med att vi i denna undersökning eftersträvat att ta reda på hur krav 

formuleras i praktiken utifrån en standard, har vi valt att genomföra en innehållsanalys för 

kravspecifikationer. I dessa dokument återfinns det i olika grad textuella beskrivningar och 

förklarande texter och det vi syftar till att undersöka är just hur dessa texter formuleras. När 

det handlar om beskrivningar och berättelser är det enligt Bryman & Bell (2011) vanligast 

förekommande att kvalitativa undersökningar görs. Den typ av undersökningsmetod som vi 

valde för denna undersökning är en kvalitativ undersökning i form av en innehållsanalys. 

Enligt Bryman & Bell (2011) har innehållsanalyser (eng. content analysis) starka rötter i 

kvantitativa forskningsmetoder då målet är att producera ett kvantitativt material utifrån det 

råmaterial som samlats in. Dock är det även möjligt att utifrån ett kvalitativt perspektiv 

undersöka innehåll i dokument (Bryman & Bell, 2011). Den definition som återges av 

Bryman & Bell (2011) för innehållsanalyser är att det är ett angreppssätt för analyser av 

dokument och texter som eftersträvar att kvantifiera innehållet i termer av förutbestämda 

kategorier och på ett systematiskt och replikerbart sätt. I vår undersökning har vi eftersträvat 

ett strikt systematiskt tillvägagångssätt där vi hela tiden tagit utgångspunkt i den teoretiska 

modell som utgörs av ISO/IEC/IEEE-standarden för hur krav formuleras.  

 

Dokumenten som vi samlat in har producerats innan vi efterfrågat dessa och det är enligt 

Bryman & Bell (2011) en nödvändighet för att dessa dokument ska kunna användas i en 

dokumentanalys. Vi har inte kunnat påvisa ifall de dokument vi samlat in till vår 

undersökning uppfyller de kriterier som Bryman & Bell (2011) anger för att dokument ska 

kunna undersökas i en kvalitativ analys, utan vi har förlitat oss på att materialet som företagen 

försett oss med faktiskt uppfyller kriterierna. Dessa kriterier är: 

 

 Autenticitet: Är bevisen äkta och har de obestridliga ursprung? 

 Trovärdighet: Är bevisen fria från fel och förvrängning? 

 Representativ: Är bevisen kända i sitt slag, om inte, är omfattningen av dess okändhet 

identifierbar? 

 Betydelse: Är bevisen tydliga och begripliga? 

 

Vi har genomfört en kvalitativ dokumentanalys där vi genom att analysera formuleringen av 

texter i dokument har återgett detaljerade synpunkter. Undersökningen bygger på det som 

Bryman & Bell, (2011) beskriver som typiskt kvalitativa frågor, vilka behandlar beskrivningar 

och uttryck. Analysen av dokument har gjorts utifrån innehållet i kravspecifikationerna och 

inte upplevelsen av dessa. Dock kan vi inte utesluta att vi som undersökt dokumenten inte 

påverkat undersökningens resultat med vår egen uppfattning. Som Bryman & Bell (2011) 

påpekar är det i stort sett omöjligt att förhindra att den personliga uppfattningen påverkar 

undersökningen då vi själva utgjort verktygen för undersökningen. Därför behöver det tas i 

beaktning att vi genom vår egen uppfattningsförmåga kan ha påverkat resultatet för 

undersökningen. Vi har försökt att förhindra vår egen påverkan genom att strikt hålla oss till 

den teoretiska modellen och hela tiden bearbeta de dokument som undersökts systematiskt 

samt ur ett objektivt perspektiv. Som Bryman & Bell (2011) förespråkar är det ett 
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systematiskt tillvägagångssätt och ett objektivt synsätt som möjliggör att personer som 

analyserar texter stör denna process i minsta möjliga mån. Vidare hävdar Bryman & Bell 

(2011) att resultatet av analysprocessen inte ska vara en förlängning av analytikerns 

personliga uppfattning. Frågeställningen som formuleras för undersökningar kan återspegla de 

personliga uppfattningarna subjektivt men när dessa är formulerade och undersökningen går 

till på ett systematiskt sätt kan en stor del av de personliga uppfattningarna undvikas (Bryman 

& Bell, 2011). 

  

I och med att kravspecifikationerna är statiska dokument som inte förändrats med tiden som 

undersökningen fortskridit, samt att vi strikt förhållit oss till den teoretiska modellen och 

bibehållit ett systematiskt tillvägagångssätt, kan vi stärka att det som mätts i undersökningen 

är det som undersökningen syftar till att mäta. Detta medför att vi ökar den externa validiteten 

för undersökningen utifrån den definition som Bryman & Bell (2011) ger för extern validitet. 

Undersökningen av samtliga kravspecifikationer har gjorts med ett likadant tillvägagångssätt 

utifrån ISO/IEC/IEEE-standarden. Detta har varit ett viktigt kriterium för att öka 

undersökningens tillförlitlighet och genom detta påvisas det att vi varit systematiska och haft 

ett objektivt perspektiv under undersökningens gång.  

3.3 Frågeställning 

Vi kom fram till vår frågeställning genom att först utgå ifrån att det finns väldigt många 

problem i samband med IT-system och systemutveckling. Vidare tog vi del av undersökningar 

som gjorts om IT-systems användbarhet där det påvisades att många användare upplever de 

IT-system som de använder i sina arbetsuppgifter som oanvändbara. Dessutom tog vi del av 

tidigare forskning inom området kravhantering där vi uppfattade att krav många gånger 

utformas på ett otillräckligt sätt i kravspecifikationer. Efter att frågeställningen formulerats 

gjordes en litterär återkoppling för att kontrollera att frågeställningen var väl knuten till 

området och att det fanns en grund till att genomföra undersökningen.  

3.4 Den teoretiska modellen  

För att kunna undersöka de insamlade kravspecifikationerna krävdes det att vi tog 

utgångspunkt i en teoretisk modell. ISO/IEC/IEEE-standarden ansågs som en bra 

utgångspunkt för undersökningen och därefter behövde vi stärkande motiv till varför denna 

standard skulle kunna användas som teoretisk modell. Vi tog fram ett forskningsgrundat 

material som påvisar vad tidigare forskning säger om de kriterier som ingår i ISO/IEC/IEEE-

standarden och det är utifrån detta material som vi motiverat användningen av denna standard 

som teoretisk modell. Standarden är uppdelad i två delar där den ena delen avser hur krav 

formuleras individuellt och en del avser hur krav formuleras i uppsättningar. De individuella 

kriterierna består av nio kriterier för hur krav kan uppfyllas av individuella krav samt fyra 

kriterier som ska uppfyllas av uppsättningar av krav. Denna teoretiska modell har sedan 

konsekvent och systematiskt använts för att undersöka de kravspecifikationer som samlats in.  

3.5 Behandling av insamlade kravspecifikationer 

När det material som utgör underlaget för undersökningen samlats in började vi utarbeta en 

metod för att på ett tydligt och systematiskt sätt kunna återge underlaget för undersökningen. 

Det var av största vikt för de företag som vi samlat in materialet ifrån att inte dokumentens 

innehåll återgavs och att innehållet kunde behandlas konfidentiellt. I och med att 

undersökningen syftat till att ta reda på hur krav formuleras i kravspecifikationer behöver vi 

inte återge vad kravet i sig innebär, utan endast på ett beskrivande sätt återge hur krav är 
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formulerade. Därmed har vi kunnat behålla innehållet och detaljerna kring IT-systemens krav 

konfidentiella. 

 

I framställandet av det empiriska materialet valde vi att först undersöka hur specifikationerna 

var strukturerade. Anledningen till detta var för att få en insikt i hur de olika 

kravspecifikationerna var uppbyggda i termer av hur krav delats in, hur krav formulerats och 

vilka tillhörande dokument som finns. Efter att ha satt oss in i kravspecifikationernas struktur 

kunde vi börja undersöka hur kraven i specifikationen är formulerade i förhållande till vår 

teoretiska modell. Inledningsvis har vi återgett hur individuella krav i specifikationen 

förhåller sig till de individuella kriterierna i ISO/IEC/IEEE-standarden. Därefter har vi på ett 

likadant sätt återgett hur uppsättningar av krav i specifikationerna förhåller sig till de 

kriterierna som anges i ISO/IEC/IEEE-standarden. Det har varit av stor vikt att hela tiden 

konsekvent hålla oss till den teoretiska modellen och endast undersöka de insamlade 

specifikationerna utifrån denna för att kunna behålla ett systematiskt tillvägagångssätt.  

 

I kapitel 4 har vi valt att presentera en tabell som representerar en sammanställning över 

resultatet för hur de undersökta kravspecifikationerna förhåller sig till kriterierna för 

kravformulering enligt ISO/IEC/IEEE-standarden. Anledningen att vi valt att presentera detta 

material med procentsatser, trots att vi använder en kvalitativ forskningsmetod, är att 

resultatet blir mer jämförbart kravspecifikationerna emellan. Genom att behandla 

användbarhetskravens uppfyllelse för kriterier i procentsatser i kapitel 4, har materialet på ett 

tydligt och naturligt sätt kunnat generaliseras i analysdelen. Anledningen till att vi önskar 

undersöka materialet generaliserat är för att kunna undersöka hur varje kriterie uppfylls över 

lag i specifikationer. Avsikten med detta är att det ger ett mer rättvisande resultat för hur 

användbarhetskrav förhåller sig till ISO/IEC/IEEE-standarden i praktiken jämfört med att 

analysera enskilda fall.  

 

Det konsekventa användandet av procentsatser medför att det blir en naturlig övergång mellan 

presentationen av det empiriska materialet och analysen av materialet avseende den generella 

uppfyllelsen för respektive kriterium. De specifikationer som undersökts har innehållit ett 

varierande antal användbarhetskrav och för att innehållet i specifikationerna ska kunna 

generaliseras har vi valt att presentera materialet i procent. Det finns i samband med 

användandet av procentsatser en risk att resultatet uppfattas på ett missvisande sätt i och med 

att vissa specifikationer innehållit färre krav och därmed starkare påverkas av extremvärden. 

Genom att på ett systematiskt och konsekvent sätt undersöka specifikationer utifrån samma 

perspektiv har vi försökt undvika att extremvärden påverkar resultatet i allt för stor 

utsträckning. Ingen av kravspecifikationerna har innehållit så få krav att de i stor utsträckning 

består av extremvärden och därmed är undersökningen inte missvisande. 

3.5.1 Avgränsning för kriterier och grad av uppfyllelse 

På grund av en brist i tillhörande dokumentation avseende kravspecifikationernas bakgrund 

och ursprung har vi genomgående haft relativt stora problem att kunna undersöka hur krav i 

specifikationerna förhåller sig till några av kriterierna i ISO/IEC/IEEE-standarden. Därför har 

vi valt att göra vissa justeringar och avgränsa undersökningen till det material som funnits 

tillgängligt. Det är endast två av fem specifikationer som haft en tillhörande dokumentation 

om kravspecifikationens bakgrund och/ eller ursprung, varav en av dessa specifikationer i 

mycket liten utsträckning haft en tillhörande information om kravspecifikationens bakgrund. I 

återgivandet av kravspecifikationernas innehåll i kapitel 4 har vi valt att ange kravens grad av 

uppfyllelse för kriterierna enligt ISO/IEC/IEEE-standarden med termerna Ja, Delvis och Nej. 
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Nedan följer en beskrivning av hur vi bedömt hur väl krav uppfyller kriterierna för samtliga 

kriterier för både individuella krav och uppsättningar av krav. 

3.5.2 Individuella krav 

Nödvändiga 

Vi har i undersökningen för hur krav uppfyller kriteriet för nödvändighet valt att inte ta 

hänsyn till om krav för närvarande är applicerbara och inte blivit föråldrade. Anledningen till 

avgränsningen är att det inte i någon tillhörande dokumentation återfunnits information om 

när i tiden kravet skrivits och/ eller om det finns en föregångare/ uppföljare till kravet. När det 

i krav återfunnits påståenden om systemets essentiella kapaciteter, egenskaper, avgränsning 

och/ eller kvalitetsfaktor som inte kan uppfyllas om kravet tas bort har graden för uppfyllelse 

för kriteriet nödvändighet angetts med ett Ja. När krav inte berört essentiella kapaciteter, 

egenskaper, avgränsningar eller kvalitetsfaktorer har graden av uppfyllelse angetts med Nej. 

Då krav i viss utsträckning beskrivit essentiella kapaciteter, egenskaper, avgränsningar eller 

kvalitetsfaktorer i form av tillägg eller komplement till ett annat krav har graden av 

uppfyllelse angetts med ett Delvis. 

 

Implementationsfri 

För kriteriet att krav är implementationsfria har ingen avgränsning gjorts. Beroende på hur 

krav ifråga om vad som är nödvändigt och tillräckligt för ett system har undvikit att lägga 

onödigt mycket energi på den arkitektoniska designen har olika grader av uppfyllelse för 

kriteriet angetts. Då krav endast angett vad som ska uppfyllas av systemet och inte berört hur 

det ska implementeras har graden av uppfyllelse angetts med ett Ja. Då krav innehållt 

påståenden om hur implementation av krav ska ske har graden av uppfyllelse angetts med ett 

Nej. Då krav i mycket liten utsträckning berört implementation eller då arbetsinsatsen för 

implementationsbeskrivningen är mycket liten sett till vilket värde det medför har graden av 

uppfyllelse angetts med ett Delvis.  

 

Entydiga 

För kriteriet entydiga har inga avgränsningar gjorts. Då krav endast kunnat tolkas på endast ett 

sätt samt att kraven uttryckts på ett simpelt sätt som är lätt att förstå har graden av uppfyllelse 

angetts med ett Ja. Då krav varit tvetydiga och svåra att förstå syftet med har graden av 

uppfyllelse angetts med ett Nej. Då kraven varit delvis enkla att förstå alternativt att meningen 

med kravet kan uppfattas men att formuleringen är onödigt krånglig har graden av uppfyllelse 

angetts med ett Delvis. 

 

Konsistenta 

För kriteriet att krav är konsistenta har inga avgränsningar gjorts. Då krav inte stått i konflikt 

med varandra har uppfyllnaden angetts med ett Ja. Då krav motverkat varandra eller på andra 

sätt stått i konflikt med varandra har uppfyllnad angetts med ett Nej. Då krav innehållit mer än 

ett påstående eller bestått av en längre beskrivande text där något av kravets beståndsdelar i 

liten utsträckning varit motsägande men inte i tillräckligt hög grad för att göra hela kravet 

motsägelsefullt har uppfyllnaden för kriteriet konsistenta angetts med ett Delvis. 

 

Kompletta 

För kriteriet att krav är kompletta har en avgräsning gjorts där vi bortsett ifrån att kraven ska 

vara kompletta sett till att kravet på ett tillräckligt sätt beskriver kapaciteten och egenskaperna 

som krävs för att bemöta intressenters behov. På grund av att det återfunnits väldigt lite 

information och i många fall ingen information alls om intressenters behov, har vi valt att inte 

ta hänsyn till den delen av kriteriet. Då krav uttrycks utan att behöva en vidare försträkning i 
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beskrivningen samt om krav är mätbara har uppfyllnaden för kriteriet angetts med ett Ja. När 

krav har varit antingen uttryckta utan att behöva en vidare förstärkning alternativt varit 

mätbara har uppfyllnaden angetts med ett Delvis. Då krav varken uttryckts utan att behöva 

vidare förstärkning eller varit mätbara har uppfyllnaden angetts med ett Nej.  

 

Singulära 

Kriteriet för att krav är singulära har inte avgränsats. Då krav uttrycks i termer som inkluderar 

endast ett krav utan användning av bindesord eller beskrivningar av samband har 

uppfyllnaden av kriteriet angetts med ett Ja. När krav har uttryckts i termer som endast 

inkluderar ett krav men med användning av bindesord som beskriver ett beroende eller annan 

typ av förstärkning har uppfyllnaden för kriteriet angetts med ett Delvis. Då krav inte uttrycks 

i termer som endast inkluderar ett krav samt att bindesord använts har uppfyllnaden angetts 

med ett Nej.  

 

Genomförbara 

Kriterierna för genomförbarhet handlar om i vilken utsträckning ett krav är genomförbart sett 

till vilka förutsättningar som finns avseende budget, tidsplanering, teknik samt lagliga 

regleringar. På grund av att vi i mycket liten utsträckning givits tillgång till dokument som 

berör kravens genomförbarhet har vi valt att helt avgränsa oss ifrån att göra utlåtanden om 

kravens genomförbarhet. Vi kan inte göra något påstående om ett krav är genomförbart eller 

inte då vi saknar bakgrundsinformation om detta.   

 

Spårbarhet 

Det har inte i alla situationer varit möjligt att göra ett utlåtande om kravens spårbarhet bakåt 

på grund av bristande dokumentationen angående specifikationens ursprung. På grund av att 

vi i mycket liten utsträckning givits tillgång till dokument som berör kravens spårbarhet har vi 

valt att helt avgränsa oss från att göra utlåtanden om användbarhetskravens spårbarhet.  

 

Verifierbara 

För kriteriet om krav är verifierbara har ingen avgränsning gjorts. Då krav varit mätbara och/ 

eller att det finns möjlighet att utifrån kravets formulering konstatera om kravet skulle kunna 

bevisas finnas i ett system har uppfyllnaden angetts med ett Ja. Då ett krav har inkluderat flera 

krav i ett och samma krav eller när krav uttryckts med längre textuella beskrivningar och 

någon av kravets delar inte utifrån formuleringen kunnat bevisas återfinnas i ett system har 

uppfyllnaden angetts med ett Delvis. När krav i sin formulering inte i något avseende skulle 

kunna bevisas återfinnas i ett system har uppfyllnaden angetts med ett Nej.   

3.5.3 Uppsättningar av krav 

Kompletta 

Kriteriet för att krav är kompletta har inte avgränsats. När ett krav i sin formulering inte 

behövt en vidare förstärkning och innehållit relevant information för systemet som 

specificeras samt att specifikationen inte innehåller avsnitt där beroenden eller framtida 

definitioner behöver ges har graden av uppfyllelse av kriteriet angetts med ett Ja. Då krav 

antingen behöver ett förstärkande på grund av att all relevant information inte återfinns 

alternativt om det återfinns avsnitt där beroenden eller framtida definitioner behöver ges utan 

att det finns en accepterad tidsram för upplösandet av dessa krav har graden av uppfyllelse för 

kriteriet angetts med ett Delvis. När krav behövt en vidare förstärkning på grund av att det 

saknas relevant information för systemet som specificeras samt att specifikationen innehåller 

avsnitt där beroenden eller framtida definitioner behöver ges utan att det finns en accepterad 
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tidsram för upplösandet av dessa krav har graden av uppfyllelse av kriteriet angetts med ett 

Nej. 

 

Konsistenta 

För kriteriet att krav är konsistenta har inga avgränsningar gjorts. Kriteriet består av tre delar 

och dessa är: 

1. Uppsättningar krav omfattar inte individuella krav som står i konflikt med varandra.  

2. Krav är inte duplicerade.  

3. Samma termer och uttryck använts genomgående för krav.  

När samtliga kriterier för att en uppsättning krav är konsistenta har graden av uppfyllelse 

angetts med ett Ja. Då minst ett av dessa tre kriterier uppfyllts har graden av uppfyllelse för 

kriteriet angetts med ett Delvis. När ingen av kriterierna för att en uppsättning krav är 

konsistenta har uppfyllts har graden av uppfyllelse angetts med ett Nej. 

 

Genomförbara 

Genomförbarheten för en uppsättning krav handlar om att krav kan tillfredsställas genom en 

lösning som är genomförbar inom gränsen för systemutvecklingsprojektets livscykels 

begränsningar avseende kostnader, tidsplanering, teknik och lagliga regleringar. Precis som 

för de individuella kraven har vi ingen information som påvisar om uppsättningen krav är 

möjliga att tillfredsställa och vi kan därmed inte göra några utlåtanden om det. Vi valt att helt 

avgränsa oss ifrån att göra utlåtanden om kriterierna för genomförbarhet för en uppsättning 

krav.  

 

Avgränsade 
För kriteriet om en uppsättning av krav är avgränsade har en avgränsning gjorts där vi valt att 

inte ta hänsyn till användarens behov för den del av kriteriet som berör att uppsättningen av 

krav förvaltar det identifierade perspektivet för den avsedda lösningen. Anledningen är att det 

i mycket liten utsträckning har återgetts information om användares behov i dokumentationen 

som tillhandahållits oss. Därmed kan vi inte göra något utlåtande om detta. Vi har valt att 

undersöka om uppsättningar av krav är avgränsade sett till om perspektivet för den avsedda 

lösningen är identifierad. Det vill säga om uppsättningen utav krav är formulerad på ett sätt 

där det finns en tillräcklig information om kravet för att en förståelse för den avsedda 

lösningen ska kunna uppnås. Dessutom har uppsättningar av krav undersökts utifrån om all 

kritisk information angetts i kraven för att förändringar av krav eller tillökningar av krav 

uppstår under kravens livscykel. Då en uppsättning krav varit avgränsade sett till att 

perspektivet för den avsedda lösningen inte överskrids samt att den kritiska informationen för 

kraven framgått så att förändringar och tillökningar av krav kan undvikas, har uppfyllelsen för 

kriteriet avgränsade angetts med ett Ja. Om uppsättningen krav antingen är tillräckligt tydligt 

formulerad utan att överskrida gränsen för den avsedda lösningen, eller om den kritiska 

informationen för kravet framgår, har uppfyllelsen för kriteriet att uppsättningen krav är 

avgränsade, angetts med ett Delvis. När uppsättningen krav varken är inom gränsen för den 

avsedda lösningen eller om den kritiska informationen för kraven framgår, har graden av 

uppfyllelse för kriteriet att uppsättningen krav är avgränsade angetts med ett Nej. 

3.5.4 Beräkningar för tabellen i avsnitt 4.2 

För att beräkna procentsatsen för hur många av kraven i en specifikation som uppfyllt ett 

kriterium helt, delvis eller inte alls, har vi beräknat antalet ja, delvis eller nej dividerat med det 

totala antalet användbarhetskrav i specifikationen. Det vill säga formeln har varit: 
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Ja i procent = (antalet ja) / (totalt antal krav) 

Delvis i procent = (antalet delvis) / (totalt antal krav) 

Nej i procent = (antalet nej) / (totalt antal krav) 

3.6 Analysmetod 

Utifrån resultat för hur de undersökta användbarhetskraven i insamlade kravspecifikationer 

uppfyller kriterierna för ISO/IEC/IEEE-standarden, har en analys för hur respektive kriterium 

generellt uppfylls i specifikationerna genomförts. I analysen har vi pekat på vad det är som 

generellt brister i de undersökta användbarhetskraven sett till varje kriterium.  

 

För att få en insikt i hur de undersökta användbarhetskraven generellt förhållit sig till 

kriterierna som ingår i standarden, har ett genomsnitt för kriteriernas uppfyllelse av varje 

kriterium tagits fram. Genomsnittet har tagits fram genom att vi adderat procentsatserna för 

hur många krav som uppfyller kriterium X i varje specifikation och sedan tagit ut 

genomsnittet genom att dividera resultatet av additionen med antalet kravspecifikationer. Till 

exempel under kriteriet nödvändighet har vi tagit ut procentsatsen från varje specifikation för 

hur många krav som uppfyller kriteriet för att sedan addera procentsatserna med varandra och 

dividera det med antalet kravspecifikationer. Genomsnittet har vidare använts i analysen för 

att kunna generalisera resultatet för varje kravspecifikation och analysera hur varje kriterium 

generellt uppfylls i de undersökta kravspecifikationerna.  För denna undersökning har vi sagt 

att om användbarhetskravens genomsnittliga grad av uppfyllelse för ett kriterium är 75 % eller 

högre, har kriteriet i stor utsträckning uppfyllts. Detta innebär att vi inte ser att antalet krav 

som inte uppfyller kriteriet, kan komma att åstadkomma stora negativa effekter. För de 

kriterier där mindre än 75 % av kraven uppfyller kriteriet, har vi valt att belysa problemen och 

analysera vidare kring vilka effekter det kan medföra att kriteriet inte uppfylls av tillräckligt 

stor andel krav.  

 

Det generaliserade resultatet för hur användbarhetskrav uppfyller kriterierna har analyserats 

utifrån den teoretiska grund som tidigare byggts upp. Genom att studera det empiriska 

resultatet i ljuset av teorin har ett antal samband mellan graden av uppfyllelse för kriterier 

kunnat förklaras och även till viss del vilka orsaker som funnits till att undersökta 

användbarhetskrav inte uppfyller respektive kriterium. Då vi har hittat ett samband mellan 

uppfyllelse för kriterier, har vi diskuterat och konstaterat om det verkligen finns ett samband 

och sedan undersökt vad olika teorier kring kriterier för krav säger. Hur kriterierna uppfylls av 

användbarhetskraven i insamlade kravspecifikationer har i den senare delen av analysen 

diskuterats för att utgöra en grund för de slutsatser som vi i nästkommande del av uppsatsen 

konstaterar. 
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4 Sammanfattning av kravspecifikationer 
 

 

I kapitlet gör vi ett återberättande om hur de kravspecifikationer som samlats in har 

strukturerats samt hur kraven i dessa formulerats utifrån kriterierna som ingår i 

ISO/IEC/IEEE-standarden. Formuleringen för krav återges både avseende individuella krav 

och uppsättningar av krav och sedan ges en beskrivning om kraven står i linje med 

ISO/IEC/IEEE-standarden. 

 

 

4.1 Sammanfattning av kravspecifikationer 

Tabellerna nedan visar i vilken utsträckning individuella användbarhetskrav och uppsättningar 

av användbarhetskrav i de undersökta kravspecifikationerna uppfyller kriterierna för hur krav 

ska formuleras enligt ISO/IEC/IEEE-standarden. Procentsatserna för de individuella 

användbarhetskraven representerar hur stor del av dessa krav i varje specifikation som 

uppfyller respektive kriterium. Antingen helt, delvis eller inte alls. Anledningen till varför 

materialet presenteras i procentsatser för individuella användbarhetskrav har motiverats i 

avsnitt 3.4, och hur procentsatserna beräknats återfinns redovisat i avsnitt 3.4.4. För 

uppsättningar av krav har inte procentsatser för kriteriernas grad av uppfyllelse kunnat tas 

fram på grund av att det helt enkelt inte funnits flera uppsättningar av krav inom varje 

specifikation. Uppsättningen utav användbarhetskrav har istället för i procentsats angetts med 

en grad av uppfyllelse för hur kriterierna uppfyllts. 

 

Individuella krav: 

 

Uppsättningar krav: 
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4.2 Kravspecifikationernas utformning och design 

De undersökta kravspecifikationerna har i stor utsträckning varierat i sin utformning och 

design. Nästan alla de insamlade specifikationerna har separerat funktionella krav från icke-

funktionella krav. Majoriteten av specifikationer har presenterat krav i en typ av listor med ett 

fåtal mer specifika påståenden för varje krav. I andra specifikationer har istället krav 

presenterats i form av längre textuella beskrivningar för de olika områdena av systemet. För 

de specifikationer där krav utförligt beskrivits i långa texter, har ett lägre antal krav 

återfunnits jämfört med de specifikationer där krav presenterats i listor. I följande del av 

kapitlet presenteras resultatet av hur användbarhetskraven i specifikationerna förhåller sig till 

ISO/IEC/IEEE-standardens kriterier för formulering av krav. Dessutom återges för varje 

specifikation en beskrivning av specifikationens utformning och design. En mer detaljerad 

presentation av hur användbarhetskraven i de undersökta specifikationerna uppfyller 

kriterierna finns i appendix. 

 

Specifikation 1 
Kravspecifikationen avser ett IT-system som syftar till att användas för att hantera mänskliga 

resurser inom ett svenskt företag. Systemet är inte utformat för företaget i sin specifika 

bransch utan denna typ av system skulle kunna användas inom många olika branscher. I 

specifikation 1 presenteras användbarhetskraven i form av en lista där varje enskilt krav givits 

en prioritet i form av om kravet ”skall” eller ”bör” uppfyllas. Dessutom har en poäng mellan 1 

och 10 angivits för hur viktigt kravet är sett till vad det bidrar med i systemet. I 

specifikationen återfinns även en summering av poängställningen för varje funktionellt 

område av systemet men för användbarheten anges ingen poäng i denna summering. Det finns 

för specifikationen ingen tillhörande dokumentation angående kravens ursprung, såsom det 

underliggande behovet för vad systemet behöver uppfylla. 

 

Användbarhetskraven uppfyller i stor utsträckning kriterierna för att vara både kompletta och 

entydiga. De fåtal krav som inte uppfyller dessa båda kriterier har inte på ett tillräckligt 

utförligt sätt beskrivits och det har medfört att kraven inte varit varken enkla att förstå eller 

uppfattats som fullständiga. Kriteriet för att krav är nödvändiga har i stort sett uppfyllts av alla 

användbarhetskrav då kraven återger en egenskap eller kapacitet som utan det specifika kravet 

inte kan återfinnas bland övriga krav. Samtliga användbarhetskrav i specifikationen uppfyller 

både kriterierna för att vara implementationsfria och konsistenta. Användbarhetskraven som 

återfinns i specifikation 1 uppfyller i stor utsträckning kriterierna för att vara verifierbara. De 

fåtal krav som brister i verifierbarhet har varken varit mätbara eller kunnat påvisas återfinnas i 

det framtida systemet. Kriteriet för att krav är singulära är det kriterium som i minst 

utsträckning uppfylls av användbarhetskraven i specifikation 1. 

 

Uppsättningen användbarhetskrav i specifikation 1 uppfyller i mycket stor utsträckning 

kriterierna för att vara kompletta, konsistenta och avgränsade i enlighet med ISO/IEC/IEEE-

standarden. 

 

Specifikation 2 
Kravspecifikationen avser ett IT-system som syftar till att användas inom ett svenskt företag 

inom textilbranschen. I specifikation 2 återfinns en tillhörande dokumentation för 

kravspecifikationens ursprung i form av en beskrivning om vem den avsedda systemägaren är 

samt i viss utsträckning vilka behov som behöver uppfyllas av systemet. Specifikation 2 

skiljer sig i sin utformning från övriga specifikationer då den istället för en lång lista med 

många användbarhetskrav istället har ett mindre antal krav som utförligt beskriver olika 

områden av systemet. Detta har medfört att samtliga krav uppfyllt kriteriet för att vara 
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nödvändiga i och med att inget av kraven kan tas bort utan att det uppstår stora luckor i 

specifikationen. Samtidigt har utformningen av kraven medfört att inget utav dessa uppfyller 

kriteriet för att vara singulära i och med att varje krav innehåller många påståenden. Kraven i 

specifikation 2 är inte uppdelade i funktionella och icke-funktionella krav, utan dessa har 

integrerats med varandra i form av utförliga beskrivningar som berör båda delarna. I 

specifikation 2 har det utöver beskrivningarna av krav även utformats tillhörande 

användningsfall som i viss utsträckning utgör ett bra komplement till de angivna kraven som 

berör användbarhet. Vid de tillfällen då användningsfallen återspeglar de angivna kraven, har 

det framgått mycket tydligt vad kravet eftersträvar, vilket medför en uppfyllelse för kriteriet 

entydighet som i relativt stor utsträckning uppfyllts av kraven.  

 

I vissa fall har det funnits motsägelser mellan de angivna kraven och ibland mellan krav och 

de tillhörande användningsfallen. Detta har påverkat kravens uppfyllelse av kriteriet för att 

vara konsistenta och det är en relativt liten andel av dessa krav som är konsistenta. Kraven i 

specifikation 2 har i mycket stor utsträckning uppfyllt kriterierna för att vara kompletta och 

verifierbara. Samtliga krav har uppfyllt kriterierna för att vara implementationsfria. 

 

För specifikation 2 uppfyller uppsättningen användbarhetskrav i stor utsträckning både 

kriterierna för att vara kompletta och avgränsade i enlighet med vad ISO/IEC/IEEE-

standarden anger att en uppsättning krav ska uppfylla. Kriterierna för att uppsättningen 

användbarhetskrav är konsistenta uppfylls i relativt liten utsträckning på grund av att 

användbarhetskrav i viss utsträckning står i konflikt med varandra. 

 

Specifikation 3 
Kravspecifikationen avser ett IT-system som syftar till att användas inom vård och omsorg för 

en region i Sverige. I specifikation 3 återfinns en lista med ett flertal användbarhetskrav där 

dessa är prioriterade i form av bestämmelser ifall kravet ”skall” eller ”bör” uppfyllas. 

Användbarhetskraven varierar i viss utsträckning mellan att anges i form av korta påståenden 

och i längre beskrivningar med många påståenden. Det mest förekommande är att kraven 

anges i längre beskrivningar och det har påverkat både kriterierna för att krav är singulära och 

att krav är entydiga. Anledningen att antalet singulära krav är relativt få, är att det i de längre 

beskrivningarna för krav angetts ett flertal påståenden istället för endast ett. Kriteriet 

entydighet har i relativt stor utsträckning uppfyllts av användbarhetskraven men på grund av 

de längre textuella beskrivningarna av kraven har det ibland blivit svårt att uppfatta exakt vad 

ett krav avser. 

 

Kriterierna för att krav är nödvändiga, implementationsfria och konsistenta uppfylls i mycket 

stor utsträckning av användbarhetskraven i specifikation 3. I specifikation 3 har ett lågt antal 

av användbarhetskraven uppfyllt kriterierna för att vara både kompletta och verifierbara. 

Anledningen till att dessa båda kriterier inte uppfyllts av en del krav är framför allt brister i 

mätbarhet samt att kraven inte varit fullständiga, utan behöver en vidare förstärkning i sin 

beskrivning. 

 

Uppsättningen användbarhetskrav i specifikation 3 uppfyller i stor utsträckning kriterierna för 

att vara konsistenta enligt ISO/IEC/IEEE-standarden avseende uppsättningar krav. Kriterierna 

för att uppsättningen användbarhetskrav är kompletta respektive avgränsade uppfylls i relativt 

liten utsträckning. På samma sätt som de individuella kraven i viss utsträckning inte uppfyller 

kriteriet för att vara kompletta, har uppsättningen av krav inte heller uppnått detta kriterium då 

det i en del krav hade behövts en vidare förstärkning. En anledning till att uppsättningen 

användbarhetskrav inte är kompletta är att det i viss utsträckning finns beroenden för 
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uppsättningen utav krav utan att det finns en beskrivning för vad som styr beroendet. Den 

huvudsakliga anledningen att uppsättningen krav inte uppfyllt kriterierna för att vara 

avgränsade fullt ut är att det lämnats utrymme för alternativa tolkningar i krav på grund av att 

de kraven inte är fullständiga. 

 

Specifikation 4 
Kravspecifikationen avser ett IT-system som syftar till att användas av ett svenskt företag 

inom säkerhetsbranschen. För specifikation 4 återfinns en tillhörande dokumentation som 

förklarar vilken typ av system som ska utvecklas och vilka lagar som systemet måste 

efterleva. I den tillhörande dokumentationen återfinns dessutom en beskrivning för hur 

specifikationen ska tolkas samt en beskrivning av hur olika krav numreras beroende på 

prioritering. I kravspecifikationen är krav indelade i funktionella och icke-funktionella krav. 

De icke-funktionella kraven är i sin tur uppdelade i två delar, varav den ena delen berör 

systemets användbarhetskrav. Användbarhetskraven presenteras i en lista med tillhörande 

grad av prioritering samt att det för varje krav finns en tillhörande beskrivning för vilket 

område av systemets användbarhet som det specifika kravet avser, såsom gränssnittets design 

eller felmeddelanden etc.  

 

Användbarhetskraven i specifikation 4 uppfyller i relativt stor utsträckning kriterierna för att 

vara implementationsfria, konsistenta och verifierbara. Bristerna i de krav som inte är 

implementationsfria beror på att det i kravet framgår hur kravet ska uppfyllas. Konsistensen 

brister i vissa krav på grund av att det finns konflikter mellan kraven i specifikationen. De 

krav som inte uppfyller kriteriet för verifierbarhet gör inte det till största del på grund av att 

kraven inte är mätbara och inte heller kan påvisas återfinnas i det framtida systemet.  

 

Samtliga användbarhetskrav uppfyller kriterierna för att krav är nödvändiga. Det finns brister 

i kravens grad av uppfyllelse för kriterierna att kraven är entydiga, konsistenta och singulära. 

Den huvudsakliga anledningen att kraven inte är entydiga, är att många krav uttrycks i termer 

som kan uppfattas på olika sätt. Den bristande konsistensen för användbarhetskraven i 

specifikation 4 beror på att de finns konflikter och i vissa fall direkta motsägelser mellan krav. 

Användbarhetskraven uppfyller i mycket liten utsträckning kriterierna för att vara singulära på 

grund av att flera påståenden görs i ett och samma krav. I stor utsträckning har 

användbarhetskraven uppfyllt kriterierna för att vara kompletta. De krav som inte uppfyller 

kriterierna har i huvudsak haft en bristande mätbarhet och i vissa fall inte varit fullständiga, 

utan behöver en vidare förstärkning.  

 

För specifikation 4 uppfylls kriteriet för att uppsättningen utav krav är konsistenta i stor 

utsträckning då få krav står i direkt konflikt med varandra. Även kriteriet för att uppsättningen 

krav är kompletta uppfylls i stor utsträckning av användbarhetskraven då kraven i stor 

utsträckning både upplevs som fullständiga och är mätbara. Kriteriet för att uppsättningen 

med krav är avgränsade brister i viss utsträckning i specifikation 4 och det beror till stor del 

på att kraven inte är tillräckligt tydliga, vilket kan leda till att krav kan komma att få en annan 

mening under en senare del av systemutvecklingsprocessen. Uppsättningen krav är i relativt 

stor utsträckning väl avgränsade avseende fullständighet, men i de få fall där det finns brister i 

fullständighet har det även funnits brister i tydlighet. Därmed uppfattas uppsättningen 

användbarhetskrav endast delvis uppfylla kriterierna för att vara avgränsade. 
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Specifikation 5 
Kravspecifikationen avser ett IT-system som syftar till att användas inom vård och omsorg för 

en region i Sverige. Specifikation 5 har till skillnad från övriga insamlade specifikationer en 

tillhörande dokumentation över vilka behov systemet behöver uppfylla där varje enskilt krav 

är direkt kopplat till ett behov i specifikationen. Dessutom beskrivs det i dokumentationen 

vilka resurser som behöver investeras i systemet för att uppfylla kraven samt att det 

konstateras vilka lagar som systemet måste följa. Kraven i specifikationen är uppdelade i 

funktionella krav och icke-funktionella krav. De icke-funktionella kraven, vilket innefattar 

användbarhetskrav, presenteras i form av en lista där krav i varierande utsträckning uttrycks i 

små korta påståenden och i lite längre meningar som innehåller flera påståenden. Antalet krav 

som uppfyller kriteriet för att vara singulära har med andra ord varierat och ungefär hälften av 

användbarhetskraven uppfyller kriteriet. Varje krav i specifikationen har även angivits med en 

poäng som representerar hur viktigt det är att kravet uppfylls, det vill säga prioritering. 

Användbarhetskraven har i stor utsträckning varit kompletta utifrån de angivna kriterierna, då 

dessa uppfattats som fullständiga och i mycket liten utsträckning behövt antingen en vidare 

förstärkning i beskrivning eller mätbarhet. 

 

I stort sett samtliga användbarhetskrav uppfyller kriterierna för att vara nödvändiga. 

Användbarhetskraven har i stor utsträckning uppfyllt kriterierna för att vara verifierbara och 

endast ett väldigt litet antal krav har haft en bristande verifierbarhet då dessa inte kan bevisas 

om de kan återfinnas i ett framtida system. För specifikation 5 uppfyller användbarhetskraven 

i stor utsträckning kriterierna för att vara implementationsfria, entydiga och konsistenta. De 

krav som inte uppfyller kriterierna för att vara implementationsfria har berört hur krav ska 

komma att implementeras i det framtida systemet. Kraven i specifikation 5 som inte uppfyller 

kriterierna för att vara entydiga har varit otydliga i sin beskrivning och/ eller kunnat tolkas på 

mer än ett sätt. De användbarhetskrav som inte uppfyllt kriterierna för att vara konsistenta har 

på ett eller annat sätt stått i konflikt med andra krav. 

 

Uppsättningen användbarhetskrav i specifikation 5 uppfyller i stor utsträckning både 

kriterierna för att vara kompletta och avgränsade. Problematiken för uppsättningen krav för 

specifikation 5 ligger i att det i viss utsträckning finns konflikter mellan krav. Det har orsakat 

en lägre grad av uppfyllelse för kravens konsistens, både avseende individuella krav och i det 

större perspektivet för uppsättningen krav. 
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5 Analys av undersökta kravspecifikationer 
 

 

I kapitlet analyserar vi det resultat som vi kommit fram till utifrån ett generellt perspektiv för 

undersökningen av kravspecifikationerna. Vidare undersöks sedan hur det resultat som 

uppnåtts för undersökta kravspecifikationer förhåller sig till tidigare forskning inom området. 

Dessutom analyserar vi samband mellan kriterierna för kravformulering enligt 

ISO/IEC/IEEE-standarden och kommer fram till varför det resultat som undersökningen visar 

på har uppstått. En diskussion förs även kring vad det skulle kunna få för följder att kriterier 

inte uppnåtts. 

 

5.1 Analys av individuella krav 

Nödvändiga 

Användbarhetskraven i de fem undersökta kravspecifikationerna uppfyller överlag kriterierna 

för att vara nödvändiga i mycket stor utsträckning. För de kravspecifikationer som samlats in 

och undersökts har i genomsnitt 94 % av användbarhetskraven uppfyllt kriterierna för att vara 

nödvändiga. Ett väldigt litet antal krav har med andra ord inte uppfyllt kriterierna och den 

bakomliggande anledningen till att dessa krav inte uppfyller kriterierna är att de enskilda 

användbarhetskraven inte medför ett specifikt värde som inte kan uppfyllas av övriga krav i 

specifikationen. De brister avseende nödvändighet som återfinns i ett fåtal undersökta 

användbarhetskrav, tas upp av Pohl (1994) som förespråkar att varje enskilt krav behöver 

undersökas utifrån hur essentiellt det är i framgången för den applikation eller modul som ska 

utvecklas. Anledningen till att varje enskilt krav behöver uppfylla en nödvändighet 

argumenterar Pohl (1994) för genom att påstå att när krav inte uppfyller en nödvändighet, 

riskerar fokus för kraven att frångå det som faktiskt är meningen med systemet.  Utifrån Pohls 

(1994) utlåtande framgår det att teoretiskt skulle bristande nödvändighet för krav kunna leda 

till att syftet med systemet lockas in på onödiga spår. I och med att hela 94 % av de 

undersökta användbarhetskraven uppfyller kriteriet för att vara nödvändiga, ser vi inte att 

risken att kraven frammanar onödiga sidospår är speciellt stor. 

Implementationsfria 

Användbarhetskraven i de undersökta specifikationerna har i stor utsträckning uppfyllt 

kriterierna för att vara implementationsfria. Sett till samtliga insamlade kravspecifikationer, 

uppfyller i genomsnitt 86 % av användbarhetskraven kriterierna för att vara 

implementationsfria. Anledningen till att vissa användbarhetskrav inte är implementationsfria 

beror för samtliga fall på att det i kravens beskrivning framgår detaljer om hur specifika krav 

ska implementeras i det framtida systemet.  Kotonya & Sommerville (1992), Davis, et al. 

(1993) och Firesmith (2003) menar på att det i kravens påståenden endast ska framgå vad som 

ska uppfyllas av kravet, och att hur krav ska implementeras istället ska överlämnas till de som 

utarbetar systemets design. Anledningen till att krav inte ska beröra hur implementationen ska 

ske, är enligt Kotonya & Sommerville (1992), Davis, et al. (1993) och Firesmith (2003) att 

kravspecifikationen inte ska låsa senare delar av systemutvecklingsprocessen till en enda 

lösning. Syftet med att utforma implementationsfria krav är alltså att det ska medföra en 

öppning för möjligheter till olika lösningar att uppfylla kraven på. De specifikationer som 

undersökts har i mycket stor utsträckning uppfyllt kriterierna för att användbarhetskraven är 

implementationsfria. Detta medför alltså en relativt liten risk att lösningen för implementation 

av krav kommer vara låst för senare delar av systemutvecklingsprocessen. Vi ser inte utifrån 
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resultatet av undersökta kravspecifikationer att användbarhetskravens grad av uppfyllelse 

angående kriteriet för att vara implementationsfria är ett stort problem.    

Entydiga 

Insamlade kravspecifikationer som behandlats i undersökningen har innehållit 

användbarhetskrav som i stor variation uppfyllt kriteriet för att vara entydiga. Sett till samtliga 

undersökta användbarhetskrav i specifikationerna har 68,8 % av dessa krav varit entydiga. 

Davis, et al. (1993) hävdar att en kravspecifikation endast är entydig om varenda 

dokumenterat krav som återfinns i specifikationen endast kan tolkas på ett sätt. Den 

huvudsakliga anledningen till att användbarhetskrav i de undersökta specifikationerna inte 

uppfyllt kriterierna för att vara entydiga är att det i kravens beskrivning varit svåra att tolka 

vad syftet med kravet är, alternativt att det funnits flera möjliga tolkningar för det specifika 

kravet. De kravspecifikationer där användbarhetskraven angetts i längre beskrivande texter 

har huvudsakligen problemen med entydighet för krav påträffats. I linje med utlåtandet av 

Davis, et al. (1993), påstår Firesmith (2003) att krav aldrig ska vara varken otydliga eller 

tvetydiga. Resultatet för de undersökta användbarhetskraven tyder på att det utifrån ett 

teoretiskt perspektiv finns brister i kravens entydighet. Enligt Firesmith (2003) kan otydlighet 

och tvetydighet för krav medföra att krav i senare skeden kan komma att missförstås. När 

krav missförstås är det möjligt att kraven förändras eller att nya krav tillkommer i ett senare 

skede av systemutvecklingsprocessen och enligt Firesmith (2003) är fel som uppstår i 

systemkrav den vanligast bakomliggande orsaken till att systemutvecklingsprojekt 

misslyckas. För de insamlade kravspecifikationerna som undersökts har det i viss utsträckning 

funnits brister i användbarhetskravens entydighet och vi uppfattar att det teoretiskt kan 

komma att få negativa effekter i senare delar av systemutvecklingsprocessen. 

Konsistenta 

Användbarhetskraven som undersökts i de insamlade kravspecifikationerna har i relativt stor 

utsträckning uppfyllt kriterierna för att vara konsistenta. För de undersökta 

kravspecifikationerna har sammanlagt 71 % av användbarhetskraven varit konsistenta. 

Huvudsakligen har bristen av konsistens för användbarhetskraven uppstått på grund av att det 

mellan krav återfunnits konflikter eller ibland till och med direkta motsägelser för kravens 

uppfyllelse. Heimdahl & Leveson (1996) menar att nyttan med att krav är konsistenta, är att 

det bidrar till att specifikationer kan frigöras från motsägande krav och oönskad obestämdhet. 

Bristande konsistens för krav kan enligt Firesmith (2003) medföra att krav blir omöjliga att 

implementera i framtiden. För de undersökta användbarhetskraven uppfattar vi att det på 

grund av en viss brist i kravens konsistens finns en risk att problem uppstår under senare delar 

av systemutvecklingsprocessen. 

Kompletta 

De undersökta användbarhetskraven som återfinns i de insamlade kravspecifikationerna 

uppfyller i stor utsträckning kriterierna för att vara kompletta. För de fem insamlade 

kravspecifikationerna som användbarhetskrav har undersökts i, är 75 % av kraven kompletta. 

De användbarhetskrav som inte uppfyllt kriterierna för att vara kompletta har i viss 

utsträckning, eller helt, saknat en mätbarhet och/ eller på ett ofullständigt sätt beskrivit kravet 

på ett sätt där en vidare förstärkning krävts för att göra kravet mer förståeligt. En 

kravspecifikation som innehåller krav som inte är kompletta kan enligt Jaffe & Leveson 

(1989) leda till stora problem i de framtida faserna av systemutvecklingsprocessen. Firesmith 

(2003) påstår att varje krav ska vara fristående, utan att det finns utebliven information och att 

individuella krav måste innehålla all relevant information. Dock menar Kotonya & 

Sommerville (1996) att det inte finns något enkelt sätt att fastställa när en användare har sagt 
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allt det som systemutvecklare behöver veta för att kunna utveckla ett system som uppfyller 

användarens behov.  

 

Enligt Firesmith (2003) finns det en problematik när det kommer till att krav ska vara 

kompletta i och med att en del experter inom det specifika området som en produkt som 

utvecklas, ofta själva specificerar krav och därmed tas en del information för givet. Detta 

menar Firesmith (2003) medför att information utelämnas trots att det inte alltid är självklart 

för andra intressenter. För de användbarhetskrav som undersökts i de insamlade 

kravspecifikationerna har det till viss del funnits brister i att krav inte varit kompletta och det 

är, ur teoretiskt perspektiv, möjligt att orsaken bakom bristerna är att en del information för 

kraven tagits för given. 

Singulära 

Användbarhetskraven i de undersökta specifikationerna har i liten utsträckning uppfyllt 

kriteriet för att vara singulära. Problematiken med att användbarhetskrav inte är singulära 

beror i stort sett uteslutande på att krav inte anges i ett enda enskilt påstående, utan istället i 

längre beskrivande texter innehållande ett flertal påståenden. Sammanlagt för de undersökta 

kravspecifikationerna är den genomsnittliga uppfyllelsen för kriteriet att användbarhetskrav är 

singulära endast 36,8 %. Berry & Kamsties (2005) menar att krav som inte är singulära kan 

medföra problem, då det ofta blir svårt att fastställa om ett kravs egenskaper avser en av 

delarna i en uppsättning krav eller om det avser alla delar av uppsättningen. Ett annat problem 

som kan uppstå i samband med att krav inte är singulära är att det leder till oklarheter 

angående kravets innehåll (Kiyavitskaya, et al., 2008).  Vidare menar Kiyavitskaya, et al. 

(2008) att när bindeord används inom krav riskerar det att medföra att meningen med kravet 

kan tolkas på mer än ett sätt. Av undersökningen för användbarhetskrav i de insamlade 

specifikationerna skulle bristerna i kravens singularitet rent teoretiskt kunna medföra problem 

i senare faser av systemutvecklingsprocessen, såsom att kravens innehåll uppfattas oklart och 

att meningen med krav kan tolkas annorlunda.   

Verifierbara 

Användbarhetskraven i de undersökta specifikationerna har i hög utsträckning uppfyllt 

kriterierna för att vara verifierbara. I genomsnitt uppfyller 78,6 % av samtliga undersökta 

användbarhetskrav en verifierbarhet. De krav som inte varit verifierbara har i stor utsträckning 

saknat en mätbarhet och har inte uppfattats möjliga att bevisa att de kan återfinnas i det 

framtida systemet. Enligt Davis, et al. (1993) finns det en problematik med att mäta 

verifierbarhet på grund av att kravet tydlighet i stor utsträckning påverkar dess verifierbarhet. 

De undersökta användbarhetskraven har som sagt i viss utsträckning varit otydliga avseende 

mätbarhet och det har ur ett teoretiskt perspektiv kommit att påverka verifierbarheten för 

kraven. De användbarhetskrav som inte är verifierbara skulle kunna få negativa konsekvenser 

i framtiden då krav kan komma att få en förändrad mening på grund av kravets otydlighet. För 

den större delen av undersökta användbarhetskrav kan de negativa följderna bli att kraven på 

grund av bristande mätbarhet medför problem i uppföljningsarbete. Exempelvis om det i en 

av systemutvecklingsfaserna ska säkerställas att fastställda användbarhetskrav uppfylls av 

systemet kommer detta i låg grad kunna göras då kraven saknar en mätbarhet. Antalet krav 

som uppfyller en verifierbarhet är många men de få krav som inte är verifierbara skulle 

teoretiskt kunna medföra negativa effekter. 
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Sammanfattning av brister för undersökta individuella användbarhetskrav  

Sett till samtliga undersökta kravspecifikationer framgår det tydligt att det kriterium som i 

minst utsträckning uppfylls av användbarhetskraven är att kraven är singulära. Utöver detta 

kriterium har de undersökta användbarhetskraven i minst utsträckning varit entydiga och 

konsistenta.  

 

 

5.2 Analys av uppsättningar utav krav 

Resultatet av undersökningen tyder på att uppsättningar av användbarhetskrav i de undersökta 

kravspecifikationerna i mycket stor utsträckning har uppfyllt kriterierna enligt ISO/IEC/IEEE-

standarden.  

 

Kompletta 

En tydlig majoritet av insamlade kravspecifikationer innehåller en uppsättning 

användbarhetskrav som är komplett. Fyra av fem (80 %) kravspecifikationerna innehåller en 

uppsättning användbarhetskrav som är kompletta. Resterande kravspecifikationers 

uppsättning krav uppfyller delvis kriteriet för att vara komplett. Anledningen är att det finns 

vissa brister i kravens fullständighet och att det i uppsättningen användbarhetskrav finns 

beroenden som inte är fastställda avseende vad som styr beroendet. Boehm (1984) menar på 

att en specifikation endast är komplett först när varje del är fullt utvecklad och innehåller alla 

det som kravspecifikationen avser. En fara med att en uppsättning av krav som inte är 

kompletta är enligt Jaffe & Leveson (1989) att kravens ofullständighet har stor påverkan på 

senare delar av systemutvecklingsprocessen. I och med att de undersökta uppsättningarna av 

användbarhetskrav i stor utsträckning uppfyllt kriterierna för att vara kompletta, ser vi inte att 

detta teoretiskt sett skulle kunna leda till stora problem i senare delar av 

systemutvecklingsprocessen. 

 

Konsistenta 

Undersökta uppsättningar av användbarhetskrav uppfyller i stor utsträckning kriterierna för att 

vara konsistenta. Tre av fem (75 %) av uppsättningarna krav är konsistenta och resterande 

uppsättningar krav (25 %) uppfyller delvis kriterierna för att vara konsistenta. Den 

huvudsakliga anledningen att uppsättningarna krav inte kan påstås vara konsistenta är att det i 

uppsättningen finns motsägelser och konflikter mellan krav. Enligt Hsia, et al. (1993) så bör 

en kravspecifikation vara konsistent med existerande dokument. Vidare påstår Hsia, et al. 

(1993) att det inte ska finnas konflikter mellan villkor i kravspecifikationer. Det är som 
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tidigare sagt just i konflikterna mellan krav som den bristande konsistensen för 

uppsättningarna användbarhetskrav uppstått. Dock är det ingen av de undersökta 

specifikationerna som innehållit så mycket inkonsistens att kriteriet inte alls uppfyllts. Vi 

konstaterar att graden av konsistens för uppsättningar utav krav i tillräckligt stor utsträckning 

uppfyllts och att det troligtvis inte, ur ett teoretiskt perspektiv, kommer bidra med stora 

problem i senare delar av systemutvecklingsprocessen.  

 

Avgränsade 

Majoriteten av uppsättningar användbarhetskrav (75 %) uppfyller kriterierna för att vara 

avgränsade. Resterande 25 % av uppsättningarna användbarhetskrav är delvis avgränsade. 

Den huvudsakliga anledningen att vissa uppsättningar användbarhetskrav inte fullt ut 

uppfyller kriterierna för att vara avgränsade är att uppsättningen krav inte är helt fullständig 

samt att det i vissa fall funnits problem med tydligheten i kraven. Pohl (1994) menar på att det 

är viktigt att krav inte försvinner utanför omfattningen för systemets avsedda uppgift. I linje 

med Pohls (1994) utlåtande menar Firesmith (2003) att det är ytterst viktigt att se till att 

samtliga individuella krav i en uppsättning av krav inte försvinner utanför omfattningen för 

uppgiften. Problematiken med uppsättningen användbarhetskrav avseende avgränsning har 

inte varit att gränsen för uppgifterna överskridits utan tvärtom har kraven varit ofullständiga. 

Kravens otydlighet och ofullständighet riskerar enligt ISO/IEC/IEEE-standarden att nya krav 

tillkommer eller att krav kan komma att uppfattas annorlunda och få en annan mening. I och 

med att de undersökta kravspecifikationernas uppsättningar av användbarhetskrav i stor 

utsträckning uppfyller kriterierna för att vara avgränsade ser vi inte rent teoretiskt att detta 

riskerar att medföra några stora problem i senare delar av systemutvecklingsprocessen.   

5.2.1 Sammanfattning uppsättningar krav 

För de undersökta uppsättningarna av användbarhetskrav är det inget av kriterierna kompletta, 

konsistenta och avgränsade som inte uppfyllts alls. Ett fåtal av specifikationerna har innehållit 

en uppsättning användbarhetskrav som endast delvis uppfyllt kriterier. Tabellen nedan visar 

på hur de undersökta uppsättningarna användbarhetskrav uppfyller respektive kriterier. 
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5.3 Orsaker och samband mellan kriterier 

Resultatet av undersökningen för hur krav formulerats i de insamlade kravspecifikationerna 

återspeglar en variation i graden av uppfyllelse för de olika kriterierna. Det som tydligt 

framgår av resultatet för undersökningen är att användbarhetskrav i mycket stor utsträckning 

uppfyller kriterierna för att vara nödvändiga, implementationsfria, entydiga, konsistenta, 

kompletta och verifierbara medan kriteriet för att krav är singulära i betydligt mindre 

utsträckning uppfyllts. Utifrån det konstaterade resultat av undersökningen för vad som 

uppfyllts respektive inte uppfyllts av krav i specifikationerna, framgår det ett antal samband 

mellan grad av uppfyllelse för kriterier som bör belysas och analyseras vidare. 

5.3.1 Samband mellan entydiga och konsistenta krav 

I tidigare del av analysen konstaterades kriterierna för att undersökta användbarhetskrav i 

relativt stor utsträckning uppfyller kriterierna för att vara entydiga och konsistenta. När dessa 

båda kriterier belyses samtidigt kan det utläsas att antalet entydiga krav är 68,8 % och antalet 

konsistenta krav är 71 %. Utifrån resultatet för hur användbarhetskrav i de undersökta 

kravspecifikationerna uppfyller entydighet och konsistens, verkar det finnas ett samband 

mellan att krav är entydiga och att krav är konsistenta.  

 

Davis, et al. (1993) menar att krav som är entydiga och endast kan uppfattas på ett enda sätt, 

leder till minskat antal missförstånd. Vidare hävdar Firesmith (2003) att när krav formuleras 

på ett sätt som endast kan uppfattas på ett sätt, undviks en stor del redundans som i sin tur 

medför en mindre risk för motsägelser mellan olika krav. Ett kravs entydighet berör att krav 

endast ska kunna tolkas på ett sätt, och det är ganska självklart att det blir lättare att upptäcka 

och undvika inkonsistens när krav formuleras på ett sätt som är enkelt att förstå. Som 

Firesmith (2003) påstår behöver krav kunna förstås av de som ska interagera och arbeta med 

kraven och då behöver krav vara entydiga och inte stå i konflikt med varandra. Utifrån hur de 

undersökta användbarhetskraven uppfyllt kriterierna för att vara entydiga respektive 

konsistenta, och med tanke på vad den befintliga teorin säger om förhållandet mellan dessa 

kriterier, kan vi konstatera att när krav i hög grad är entydiga blir kraven även i högre grad 

konsistenta. Konflikter mellan krav skulle i stor utsträckning kunna undvikas om missförstånd 

och alternativa tolkningar för meningen med krav kan undanröjas.   

5.3.2 Samband mellan kompletta och verifierbara krav 

I tidigare del av analysen konstaterades 75 % av de undersökta användbarhetskraven uppfylla 

kriteriet för att vara kompletta och 78,6 % av kraven konstaterades vara verifierbara.  Antalet 

användbarhetskrav som uppfyller dessa kriterier ligger med andra ord väldigt nära varandra, 

och sett till hur respektive kriterium uppfyllts i de olika kravspecifikationerna framgår det att 

det verkar finns ett samband mellan graden av uppfyllelse för de båda kriterierna. Ett av 

sambanden mellan att krav är kompletta och att krav är verifierbara kan återfinnas i 

ISO/IEC/IEEE-standarden där det inom både kriterierna för att krav är kompletta respektive 

verifierbara ingår en parameter för att krav ska vara mätbara. Att krav är kompletta innebär 

enligt ISO/IEC/IEEE-standarden att kraven ska vara mätbara och i kriteriet för att krav är 

verifierbara framgår det att när krav är mätbara ökar graden av verifierbarhet. Utifrån detta 

konstaterande kan det uppfattas att det finns en tydlig koppling mellan att krav är kompletta 

och att de är verifierbara.  Detta innebär att en låg grad av mätbarhet för krav i stor 

utsträckning påverkar både kriteriet för att krav är kompletta och kriteriet för att krav är 

verifierbara.  Davis, et al. (1993) hävdar att mätbarhet har en mycket stark påverkan för att 

krav ska kunna vara verifierbara. Sambandet som Davis, et al. (1993) påvisar att mätbarhet 

leder till verifierbara krav kan därmed stärkas av den undersökning som genomförts.  
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5.3.3 Följdeffekter av låg singularitet 

I resultatet för hur de undersökta användbarhetskraven uppfyller kriteriet för att vara 

singulära, framgår det att användbarhetskraven i insamlade kravspecifikationer i stor 

utsträckning är bristfällig. Som Berry & Kamsties (2005) hävdar, kan krav som inte 

formuleras singulära medföra att det uppstår problem. Firesmith (2003) menar att det är av 

stor vikt att krav är så tydliga och precisa i sin formulering som möjligt. När krav formuleras 

singulära istället för i långa beskrivande texter, som det i vissa av de undersökta 

kravspecifikationerna gjorts, blir krav i stor utsträckning enklare att förstå. Kaindl, et al. 

(2002) antyder att det idealiska resultatet av kravhanteringsprocessen är en kravspecifikation 

som är så precis och entydig som möjlig. Även Kiyavitskaya, et al. (2008) menar att kraven 

ska vara så specifika som möjligt och även singulära. Den teoretiska grund som vi tagit 

utgångspunkt i antyder att när krav är singulära blir kraven enklare att förstå. Det vill säga 

krav uppfyller i högre grad kriterierna enligt ISO/IEC/IEEE-standarden för att vara entydiga. 

Ur ett teoretiskt perspektiv skulle därmed användbarhetskravens bristande singularitet kunna 

vara en orsak till att krav inte i en större utsträckning uppfyllt en entydighet.   

 

Som det i en tidigare del utav analysen konstaterats, finns det ett samband mellan att krav är 

entydiga och att krav är konsistenta. Med detta i åtanke och sett till att en bristande 

singularitet kan leda till en minskad entydighet, kan det konstateras att en minskad singularitet 

i andra hand kan leda till minskad konsistens hos krav. Det är med andra ord troligt att 

konsistensen hos undersökta användbarhetskrav i viss mån påverkats av att krav inte 

formulerats singulära.  

5.3.4 Samband mellan att en uppsättning krav är avgränsade och kompletta 

I sammanställningen för hur undersökta uppsättningar av användbarhetskrav utformats kan ett 

mönster urskiljas mellan i vilken grad uppsättningen utav krav uppfyller kriterierna för att 

vara kompletta respektive avgränsade. Sambandet mellan de båda kriterierna grundas i 

huruvida kraven utformats fullständigt sett till den avsedda lösningen, det vill säga syftet med 

systemet. Avgränsningen för uppsättningen krav berör ifall uppsättningen krav innehåller en 

hög grad av kritisk information som förhindrar att krav kan komma att förändras eller att nya 

krav tillkommer. Kriteriet för att krav är kompletta berör ett liknande område då krav ska vara 

fullständigt utvecklade utan att vidare förstärkning för uppsättningen krav behövs samt att det 

inte återfinns beroenden för krav som inte är förtydligade. Problemet som ofta uppstår är 

enligt Firesmith (2003) att en del experter inom området som den avsedda produkten ska 

utvecklas, specificerar kraven på ett sätt där en del information tas för givet och därmed 

utelämnas. De undersökta uppsättningarna av användbarhetskrav har i stor utsträckning varit 

både kompletta och avgränsade. Därmed står inte det resultat vi kommit fram till i linje med 

det som Firesmith (2003) påstår.  

 

Som följd av att uppsättningar användbarhetskrav i stor utsträckning uppfyller kriterierna för 

att vara kompletta och avgränsade, ser vi en god potential för att det i senare delar av 

systemutvecklingsprocessen i mycket liten utsträckning kan komma att tillkomma krav eller 

att krav förändras.  

 

5.4 Orsaker och effekter på bristfälliga krav 

Firesmith (2003) menar att kunskapen om egenskaper för högkvalitativa krav varit känd bland 

akademiker, konsulter och professionella kravhanterare sedan många år tillbaka. Att många av 

de krav som återfinns i de undersökta dokumenten har brister kan tyda på att flera personer 

som utformat kraven inom dessa inte haft en tillräcklig kompetens för att utforma 
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högkvalitativa krav. Firesmith (2003) menar på att arbetet med at ta fram högkvalitativa krav 

inte är obetydligt. Pohl (1994) menar att kraven har stor påverkan på senare delar av 

systemutvecklingsprocessen, och därför är det viktigt att de som ställer krav har kompetensen 

som krävs för att göra det. Problemet enligt Firesmith (2003) är att de som ställer krav oftast 

är personer i chefspositioner eller systemutvecklare som saknar erfarenhet av kravhantering.  

 

De brister som återfunnits i användbarhetskraven som finns i de analyserade dokumenten kan 

leda till problem som påverkar de senare delarna av systemutvecklingsprocessen. Att 

användbarhetskrav är skrivna på ett bristfälligt sätt kan leda till att olika mål inom 

användbarhet inte kommer att uppnås. Lee, et al. (2006) menar på att en ökad grad utav 

användbarhet ökar möjligheten för att användaren ska kunna utföra sin arbetsuppgift på ett så 

effektivt sätt som möjligt. Användbarhetskrav ska enligt Lauesen & Younessi (1998) ange hur 

lätt systemet ska vara att använda och utifrån de problem vi har funnit angående 

formuleringen av användbarhetskrav kan detta leda till en bristfällig användbarhet i de system 

som ska utvecklas. 
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6 Slutsats 
 

 

I kapitlet presenteras de slutsatser som dragits utifrån den analys och diskussion som förts i 

föregående kapitel. Här framhäver vi och påvisar de samband mellan kriterier i 

kravformulering som vi konstaterat. Vi diskuterar vilka följder otillräckliga krav kan medföra 

samt vilka negativa effekter det kan få i senare delar av systemutvecklingsprocessen och 

därmed också i det slutgiltiga systemet. 

 

6.1 Uppfyllda kriterier 

De kriterier som de undersökta användbarhetskraven i hög grad uppfyller är: 

 Kriteriet för nödvändiga krav 

 Kriteriet för implementationsfria krav 

 Kriteriet för verifierbara krav 

 Kriteriet för kompletta krav 

Detta medför att användbarhetskraven i dessa avseenden kan uppfattas som högkvalitativa. 

Kriterierna som har uppfyllts av kraven kan mycket väl medföra många positiva värden i 

senare delar av systemutvecklingsprocessen och på sikt även i det slutgiltiga systemet. I och 

med att kraven uppfyller en nödvändighet, kan det konstateras att systemet i stor utsträckning 

kommer att innehålla egenskaper som bidrar till en förbättrad användbarhet, sett till kravens 

innehåll. När kraven dessutom i stor utsträckning är kompletta, medför det att krav kan 

uppfylla den användbarhet som är avsedd. Det finns i väldigt få fall luckor som behöver fyllas 

för att en full förståelse för kravet ska vara möjlig. I och med att kraven i stor utsträckning är 

implementationsfria kommer det potentiellt finnas utrymme för kreativa lösningar i 

uppfyllandet av kraven i det framtida systemet. På grund av att användbarhetskraven är 

verifierbara kommer det i framtiden att finnas goda möjligheter för att utnyttja spårbarhet för 

att göra återkopplingar till vad som återfunnits i kravspecifikationerna. Dessutom kommer det 

medföra goda möjligheter att i förväg göra grundade utlåtanden ifall användbarhetskrav kan 

implementeras i systemet.   

6.2 Följder av bristande kvalitet för användbarhetskrav  

De undersökta användbarhetskraven har inte uppfyllt tre av kriterierna som ingår i 

ISO/IEC/IEEE-standarden. Dessa är: 

 Kriteriet för entydiga krav  

 Kriteriet för konsistenta krav  

 Kriteriet för singulära krav  

Den vanligaste förekommande bristen som återfinns i användbarhetskravens kvalité är att 

kraven inte är singulära. Ett utlåtande som kan grundas i den genomförda undersökningen är 

att flertalet av de företag som vi samlat in specifikationer ifrån behöver öka kvalitén för sina 

användbarhetskrav om de vill öka möjligheterna för att utveckla användbara system. Hade 

kriterierna för att krav är singulära, entydiga och konsistenta uppfyllts av fler 

användbarhetskrav, hade det medfört en ökad kvalitet hos användbarhetskraven och 

möjligheterna för att utveckla ett användbart system hade därmed också ökat. Angående 

kravens singularitet har den teoretiska grund vi tagit utgångspunkt i påvisat att det är mer 

fördelaktigt att skriva fler krav där endast ett påstående görs, jämfört med att integrera flera 

påståenden i ett och samma krav och ange kravet i en lång beskrivande text. Vår 
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undersökning påvisar även att när krav inte formuleras singulära, medfört det problem för 

kriteriet att krav är entydiga, vilket i sin tur medför en minskad kvalité för kravens konsistens. 

Följdeffekter av att krav inte formuleras singulära är att krav i mindre utsträckning blir 

entydiga och när krav inte är entydiga blir de även mindre konsistenta. Otydliga och 

inkonsistenta krav leder ofta till att krav misstolkas och att krav motverkar varandras grad 

utav uppfyllelse. På sikt kan dessa effekter komma att påverka kommande faser i 

systemutvecklingsprocessen och därmed på sikt även det framtida systemets användbarhet.  

6.3 Orsaker och samband mellan uppfyllelse av kriterier  

Ett antal orsaker och samband mellan de kriterier som ingår i ISO/IEC/IEEE-standarden har 

påvisats. Många av dessa orsaker och samband står i linje med tidigare forskning inom 

området. De slutsatser vi kan göra utifrån den genomförda undersökningen för orsaker och 

samband mellan kriterier för krav är: 

 

 När krav formuleras singulära blir de tydligare och enklare att förstå. 

 Sambandet mellan kriterierna kompletta och verifierbara handlar om att krav är 

mätbara. En ökad respektive minskad mätbarhet för kraven har en stark påverkan för 

uppfyllelsen av kriterierna att krav är kompletta och verifierbara. 

 När en uppsättning krav uppfyller kriteriet för att vara kompletta medförs även en grad 

av uppfyllelse för att krav också är avgränsade. 

6.4 Kunskap om egenskaper hos högkvalitativa krav 

En av de bakomliggande anledningarna till att kravspecifikationerna inte uppfyllt kriterierna 

enligt ISO/IEC/IEEE-standarden skulle teoretiskt kunna vara att de som formulerat kraven 

inte haft en tillräcklig kunskap om vilka egenskaper ett högkvalitativt krav har. Om de 

personer som formulerade kraven i de undersökta specifikationerna hade haft en större 

kunskap om hur högkvalitativa krav formuleras, hade resultatet av undersökningen troligtvis 

sett annorlunda ut. Det finns en uppsjö av forskning inom ämnet för hur krav av hög kvalitet 

formuleras och det finns även checklistor, modeller och frågeställningar som tagits fram 

genom forskning om högkvalitativa krav. Vi förespråkar att dessa typer av dokument i en 

större utsträckning behöver användas i samband med att krav specificeras. Detta hade kunnat 

medföra att användbarhetskrav i framtiden ges en ökad kvalitet och det hade i sin tur kunnat 

leda till att de system som utvecklas blir mer användbara. 

6.5 Bidrag 

Undersökningen som genomförts tyder på att användbarhetskrav idag inte formuleras med en 

tillräckligt hög kvalitet och det kan komma att påverka användbarheten hos det system som 

utvecklas. Den bristande kvaliteten i användbarhetskrav tyder på att personerna som utarbetat 

användbarhetskraven inte besitter en tillräcklig kunskap om egenskaper för högkvalitativa 

krav. Bidraget för denna undersökning är att de som i praktiken formulerar krav behöver ha 

en bättre kompetens för att formulera användbarhetskrav. Detta hade rent praktiskt kunnat 

göras genom att de redan utarbetade checklistorna, modellerna och frågeställningarna som 

finns att tillgå, i större utsträckning används inom företagsvärlden. Det hade medfört att 

användbarhetskrav i större utsträckning utformats högkvalitativa. Det behöver med andra ord 

genomföras en förändring av vem som faktiskt formulerar krav i en kravspecifikation så att 

endast personer med tillräcklig förståelse för formulering av högkvalitativa krav står för detta 

arbete.  
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Nyttan av denna undersökning är dels avsedd för de som i praktiken formulerar 

användbarhetskrav, då vi påvisat att dessa behöver ha en god kunskap om egenskaper hos 

högkvalitativa krav. Den andra delen av nyttan med undersökningen är avsedd för akademiker 

då vi kunnat påvisa orsaker och samband mellan hur kriterier uppfylls av krav. Många av de 

redan befintliga teorierna inom området stärks av denna undersökning. 

6.6 Förslag på fortsatt forskning 

En aspekt att undersöka användbarhetskrav ur som inte berörts av denna undersökning är att 

ta reda på hur användbart ett system faktiskt upplevs utifrån hur användbarhetskrav 

formulerats. Det vill säga leder det till att användbarare system utvecklas när krav uppfyller 

kriterierna för att vara väl formulerade? Genom en sådan undersökning skulle konkreta bevis 

kunna tas fram för att se vilken typ av formulering för kraven som leder till de mest 

användbara systemen, alternativt att det inte har någon påverkan. 
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Appendix 
 

 

Detta appendix innehåller detaljer för hur användbarhetskrav i varje enskild kravspecifikation 

uppfyllt respektive kriterium utifrån ISO/IEC/IEEE-standarden. I kapitel 4 har en 

sammanfattning av detta material presenterats. 

 

 

Individuella krav: 

 

Uppsättningar krav: 

 

 

Nödvändiga 

Specifikation 1 
Kraven är i stor utsträckning nödvändiga sett till vad ISO/IEC/IEEE-standarden säger om när 

krav är nödvändiga. I stort sett alla användbarhetskrav påstår och återger en egenskap eller 

kapacitet som utan det specifika kravet inte kan återfinnas bland övriga krav. Det vill säga om 

något av de essentiella kraven tas bort kommer det uppstå en bristfällighet som inte kan vägas 

upp av övriga krav. Det återges endast ett väldigt litet antal krav som inte uppfyller kravet för 

nödvändighet. Dessa uppfyller delvis nödvändighetsparametern på grund av att de delvis är 

upprepningar av andra krav men de lägger även till ett eget essentiellt värde till det redan 

existerande kravet.   

 

Uppfyllandegrad för kriteriet nödvändighet  

Ja: 89 % 

Delvis: 11 % 

Nej: 0 % 
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Specifikation 2 
Kraven som utformats för applikationen är i sig essentiella och påstår något som i sig inte kan 

återfinnas i övriga krav. Om något av dessa krav skulle tas bort kommer en bristfällighet 

högst troligt att uppstå. De beskrivningar av krav som inte återfinns direkt i kravets 

formulering kan återfinnas i de tillhörande användningsfallen som för kraven utgör ett mycket 

bra komplement. Därmed är kraven nödvändiga och användningsfallen är ett nödvändigt 

komplement.  

 

Uppfyllandegrad för kriteriet nödvändiga 

Ja: 100 % 

Delvis: 0 % 

Nej: 0 % 

 

Specifikation 3 
Användbarhetskraven i specifikationen är i stor utsträckning utformade på ett sätt som står i 

linje med kriterierna för att krav kan klassificeras som nödvändiga enligt ISO/IEC/IEEE-

standard. Kraven är till stor del formulerade på ett sätt där en kapacitet eller egenskap 

beskrivs som inte i något annat krav kan återfinnas med samma mening. Om något av dessa 

krav hade tagits bort skulle en bristfällighet högst troligt uppstå. Det är endast ett fåtal krav 

som inte helt uppfyller kriterierna för nödvändighet då dessa inte bidrar med en egen 

essentiellt kapacitet eller egenskap utan snarare kan liknas vid ett komplement till andra krav. 

De krav som i sin formulering bidrar med ett värde som inte definierar en egen essentiell 

kapacitet eller egenskap men som ändå behövs för att inte en bristfällighet i kraven ska uppstå 

har benämnts som att de delvis uppfyller kriterierna enligt ISO/IEC/IEEE-standard. 

 

Uppfyllandegrad för kriteriet nödvändiga  

Ja: 82 % 

Delvis: 18 % 

Nej: 0 % 

 

Specifikation 4 
Utifrån ISO/IEC/IEEE-standarden av hur krav ska formuleras för att vara nödvändiga så 

uppfyller alla krav i specifikation 4 det. Med det sagt så är varje krav essentiellt och beskriver 

en egenskap som inte kan ersättas av de andra kraven. Om något av kraven skulle tas bort 

hade ett tomrum uppstått och användbarheten i det nya systemet hade påverkats. 

 

Uppfyllandegrad för kriteriet nödvändiga  

Ja: 100 % 

Delvis: 0 % 

Nej: 0 % 

 

Specifikation 5 
I specifikation 5 finns det en stor uppsättning användbarhetskrav. Av alla dessa krav så 

uppfyller så när som på alla krav ISO/IEC/IEEE-standardens kriterium för nödvändighet. 

Kraven är skrivna på ett sätt som visar att det är ytterst viktiga krav för att uppfylla 

användbarhet. Dem har en essentiell kapacitet för att uppfylla användbarheten såsom 

ISO/IEC/IEEE-standard menar hur ett krav ska vara. Det återfinns i specifikationen ett krav 

som inte uppfyller kriteriet för nödvändighet men detta krav har även företaget som utvecklar 

systemet kommenterat att kravet inte kan uppfyllas. 
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Uppfyllandegrad för kriteriet nödvändiga  

Ja: 99 % 

Delvis: 0 % 

Nej: 1 % 

 

Implementationsfria 

Specifikation 1 
Kravspecifikationen innehåller inga krav avseende användbarhet som berör implementation. 

Samtliga användbarhetskrav återger endast vad som ska uppfyllas av eller återfinnas i 

systemet och det görs i kraven inga utlåtanden om hur kraven ska uppfyllas. 

 

Uppfyllandegrad för kriteriet implementationsfria 

Ja:100 % 

Delvis: 0 % 

Nej: 0 % 

 

Specifikation 2 
Kraven i sin formulering berör ingenting om hur kraven ska uppfyllas utan endast vad som 

ska uppfyllas. Användningsfallen beskriver hur det är tänkt att en god användbarhet ska 

uppnås genom ett framtaget gränssnitt men det framgår inte av användningsfallen hur 

implementationen ska ske. Det har utformats en design för hur gränssnittet är tänkt att kunna 

se ut och det har dessutom utformats ett antal beskrivningar för de olika knapparna och fältens 

funktioner. Den arkitektuella designen och logiken bakom knapparna bestäms inte i 

användningsfallen. 

 

Uppfyllandegrad för kriteriet implementationsfria 

Ja: 100 % 

Delvis: 0 % 

Nej: 0 % 

 

Specifikation 3 
I specifikationen formuleras i stort sett alla krav på ett sätt där det beskrivs vad som ska 

uppnås utan att det görs utlåtanden om hur kravet ska uppfyllas i den framtida 

implementationen. Det har vid ett fåtal tillfällen i kravspecifikationen har det ingått i 

kravformuleringen hur den essentiella kapaciteten eller egenskapen ska uppnås.  

 

Uppfyllandegrad för kriteriet implementationsfria 

Ja: 86 % 

Delvis: 0 % 

Nej: 14 % 

 

Specifikation 4 
Utifrån ISO/IEC/IEEE-standarden finns det en problematik i specifikation 4 när det gäller att 

kraven ska uppfylla kriteriets för att vara implementationsfria. Av de krav som specificeras 

uppfyller över hälften kriterierna för att vara implementationsfria. Ett fåtal krav uppfyller 

endast kriteriet delvis. Anledningen till att de endast uppfyller kriteriet delvis är att det 

beskrivs vad som ska uppfyllas av kravet men samtidigt hur det ska uppfyllas. De som inte 

uppfyller kraven beskriver endast hur kravet ska uppfyllas. Det som genomsyrar alla dessa 
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krav är att dem beskriver hur systemet ska göra det, medan ISO/IEC/IEEE säger att kraven 

ska säga endast vad som ska göras och inte så mycket hur.  

Uppfyllandegrad för kriteriet implementationsfria 

Ja: 67 % 

Delvis: 25 % 

Nej: 8 % 

 

Specifikation 5 
De flesta av kraven i specifikation 5 uppfyller kriterierna för att vara implementationsfria 

enligt ISO/IEC/IEEE-standarden. Däremot finns det några som endast delvis uppfyller 

kriterierna och det beror på att kravet är skrivet på ett sätt som säger både vad som ska 

uppfylls samtidigt som det i kravet anges hur kravet ska uppfylls. En relativt stor del av 

kraven uppfyller inte kriterierna för att vara implementationsfria utifrån ISO/IEC/IEEE-

standard. Detta beror på att dessa krav beskriver endast hur kraven ska uppfyllas utan att säga 

vad som ska göras. 

 

Uppfyllandegrad för kriteriet implementationsfria 

Ja: 77 % 

Delvis: 5 % 

Nej: 18 % 

 

Entydiga 

Specifikation 1 
Användbarhetskraven i specifikationen är i mycket stor utsträckning entydiga då de är enkla 

att förstå och inte kan tolkas på flera olika sätt. Dock återfinns det i specifikationen även ett 

fåtal krav där det i formuleringen används uttryck som inte är definierade eller beskrivs 

någonstans i dokumentet. Dessa krav upplevs då som otydliga för vad exakt som avses. 

 

Uppfyllandegrad för kriteriet entydiga 

Ja: 85 % 

Delvis: 4 % 

Nej: 11 % 

 

Specifikation 2 
Kraven i sig är i sin formulering entydiga och relativt enkla att förstå. Användningsfallen som 

komplement till kraven beskriver i många fall på ett sätt som är lätt att förstå hur 

applikationen kan användas men det återfinns ett antal situationer där alternativa tolkningar 

skulle kunna uppstå. Det är kombinationen formulerade krav och tillhörande användningsfall 

som förståelsen för kraven uppstår.  

 

Uppfyllandegrad för kriteriet entydiga 

Ja: 73 % 

Delvis: 9 % 

Nej: 18 % 

 

Specifikation 3 
I viss utsträckning kan det uppfattas en bristfällighet i tydligheten i kravens formulering. 

Beskrivningen för dessa krav är aningen otydlig och det framgår inte vad kravet specifikt 

avser för område. Det krävs ett samband mellan krav för att det ska kunna skapas en förståelse 
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för de individuella kraven. I specifikationen uppfyller majoriteten krav kriterierna för 

entydighet. De krav som inte uppfyller kriterierna för entydighet är inte tydliga nog för att det 

ska kunna förstås utifrån det individuella kravet vad som ska uppfyllas av systemet. 

Uppfyllandegrad för kriteriet entydiga 

Ja: 73 % 

Delvis: 5 % 

Nej: 22 % 

 

Specifikation 4 
I specifikationen uppfyller mindre än hälften av alla användbarhetskraven kriteriet för 

entydighet. De andra kraven är delvis entydiga eller otydliga i sin formulering. Anledningen 

till varför dem inte är det är att dem skrivs på ett sätt som kan uppfattas på olika sätt. Där 

meningen med kravet kan förstås men formuleringen är otydlig anges kravet som delvis 

uppfyllt avseende entydighet. Den största delen av kraven uppfyller inte kriterierna för 

entydighet då dessa är skrivna på ett sätt som säger att till exempel att texten i gränssnittet ska 

vara tydlig. När det inte finns någon definition för vad tydligt avser kan inte kravet i sig 

uppfattas vara entydigt.  

 

Uppfyllandegrad för kriteriet entydiga 

Ja: 33 % 

Delvis: 25 % 

Nej: 42 % 

 

Specifikation 5 
Dem flesta krav i specifikation 5 är entydiga enligt ISO/IEC/IEEE-standarden i och med att 

kraven är skrivna på ett sätt som är lätt att förstå och där läsaren endast kan uppfatta dem på 

ett sätt. Många av användbarhetskraven innehåller fackord för den specifika branschen som 

systemet ska användas i och detta förtydligar vad som avses med kravet. En liten del av dessa 

krav är inte entydiga utifrån ISO/IEC/IEEE-standarden då dem är formulerade på ett sätt som 

kan tolkas olika av olika personer. Sådana ord som ”enkelt” och ”lätt” kan ha olika 

uppfattningar och därför är dem inte entydiga. En väldigt liten del av kraven har angetts som 

delvis entydiga eftersom dessa krav är lite otydliga i sin formulering men det har trots det 

varit möjligt att förstå den bakomliggande meningen för kravet. 

 

Uppfyllandegrad för kriteriet entydiga 

Ja: 80 % 

Delvis: 4 % 

Nej: 16 % 

 

Konsistenta 

Specifikation 1 
Det återfinns i kravspecifikationen inga användbarhetskrav som står i konflikt med andra 

krav. Upplevelsen av specifikationen är att den har en hög grad av konsistens. 

 

Uppfyllandegrad för kriteriet konsistenta 

Ja: 100 % 

Delvis: 0 % 

Nej: 0 % 
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Specifikation 2 
I specifikationen upplevs det finnas konflikter mellan innehållet i kraven och det som anges 

av de kompleterande användningsfallen och dess tillhörande text. Användningsfallen påstår i 

ett fåtal situationer att en viss information ska finnas tillgänglig för användaren i en specifik 

vy medan kraven i sin formulering påstår att en annan information ska återfinnas. I 

specifikationen finns ett fåtal situationer där påståendet för ett krav i användningsfallet angett 

mer information än vad som sägs ska uppfyllas i det formulerade kravet. 

 

Uppfyllandegrad för kriteriet konsistenta 

Ja: 55 % 

Delvis: 27 % 

Nej: 18 % 

 

Specifikation 3 
Användbarhetskraven i specifikationen är i mycket stor utsträckning konsistenta då krav inte 

står i konflikt med varandra. Det fåtalet krav som inte uppfyller kriterierna eller delvis 

uppfyller kriterierna är antingen motsägande varandra eller i står i viss utsträckning i konflikt 

med varandra.  

 

Uppfyllandegrad för kriteriet konsistenta 

Ja: 90 % 

Delvis: 5 % 

Nej: 5 % 

 

Specifikation 4 
Ett genomgående problem i specifikation 4 är att många krav innehåller mer än ett specifikt 

krav, vilket ibland leder till att dessa krav står i konflikt med varandra. Då kraven innehåller 

flera påståenden och beskrivningar riskerar dessa att hamna i konflikt med varandra och det är 

vad som i vissa fall har skett i specifikation 4. De krav som till viss del säger emot sig själva 

eller kan tolkas på ett sätt där det kan uppstå konflikter har angetts som delvis uppfyllda 

avseende kriteriet för konsistens. Några krav i specifikationen har individuella krav som går 

emot sig själva.  

 

Uppfyllandegrad för kriteriet konsistenta 

Ja: 33 % 

Delvis: 25 % 

Nej: 42 % 

 

Specifikation 5 
Ett genomgående problem i specifikationen är att många krav i sig innehåller olika delar. Det 

i sig behöver inte vara problematisk enligt ISO/IEC/IEEE-standard när det gäller kriterier för 

att kraven ska vara konsistenta. En liten del av kraven i specifikationen uppfyller inte 

kriterierna enligt ISO/IEC/IEEE-standard för konsistens eftersom det återfinns flera 

påståenden i ett och samma krav och det uppstår i specifikationen situationer där påståenden i 

krav går emot varandra. Kraven som innehåller flera påståenden och beskrivningar innehåller 

i liten utsträckning påståenden som står i konflikt med varandra.  

 

Det återfinns även en del krav som inte nödvändigtvis motarbetar varandra men som skulle 

kunna tolkas på ett sätt där det upplevs så på grund av att det specifika förhållandet inte är 

bestämt. 
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Uppfyllandegrad för kriteriet konsistenta 

Ja: 77 % 

Delvis: 11 % 

Nej: 12 % 

 

Kompletta 

Specifikation 1 
Användbarhetskraven formuleras i stor utsträckning på ett sätt som står i linje med vad 

ISO/IEC/IEEE-standarden uttrycker i kriteriet för kompletthet. I stort sett alla krav är mätbara 

och uttrycker i sin formulering kravet på ett fullständigt sätt innehållande tillräcklig 

information. De användbarhetskrav som brister i graden av kompletthet är antingen inte 

mätbara eller också är de formulerade på ett sätt som gör att de behöver förstärkas eller 

kompletteras med hjälp av andra krav. Bristen på mätbarhet i de krav där detta saknas beror 

till stor del på att uttryck som ”enkelt”, ”effektivt” eller ”för användarens specifikt” används i 

formuleringen och dessa kan inte mätas utan ett förtydligande eller en definition vad som 

avses med uttrycken.  

 

Uppfyllandegrad för kriteriet kompletta 

Ja: 81 % 

Delvis: 7 % 

Nej: 12 % 

 

Specifikation 2 
I specifikationen är kraven som uttrycks i hög grad kompletta på grund av att de i stor 

utsträckning är mätbara. Användningsfallen som tillhörande komplement för 

användbarhetskraven förstärker kravens mätbarhet. Det återfinns ett fåtal krav i 

specifikationen som inte uppfyller ISO/IEC/IEEE-standardens kriterier för kompletthet på 

grund av att dessa inte är mätbara. Anledningen till att kraven inte är mätbara är att det anges 

otydliga krav som ska uppnås där det i formuleringen används termer som enkelt och simpelt. 

De krav som angetts delvis uppfylla kriterierna för kompletthet har en tvetydlighet i vad som 

ska mätas då kravet uttrycket en sak och det tillhörande användningsfallet uttrycker något 

annat.  

 

Uppfyllandegrad för kriteriet kompletta 

Ja: 82 % 

Delvis: 9 % 

Nej: 9 % 

 

Specifikation 3 
Hur väl kriterierna uppfylls avseende att ett krav är komplett varierar väldigt mycket i 

specifikationen. Till stor del beror det på mätbarheten för kraven varierar. Vidare varierar det 

även mellan kraven för hur kompletta dessa är i sitt innehåll och en del av kraven skulle 

behöva byggas på med ytterligare information för att öka läsarens uppfattning om kravet. Det 

återfinns en del krav som varken är mätbara eller tillräckligt utförligt beskrivna och det 

återfinns en del krav som är utförligt beskrivna men inte mätbara. Dessa krav anges därmed 

som att de delvis uppfyller kriteriet för kompletthet. 
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Uppfyllandegrad för kriteriet kompletta 

Ja: 50 % 

Delvis: 32 % 

Nej: 18 % 

 

Specifikation 4 
Utifrån ISO/IEC/IEEE-standarden uppfyller de flesta krav i specifikationen kriterierna för att 

krav ska vara kompletta. Kraven formuleras på ett sätt som tillåter läsare att i hög grad förstå 

vad som ska uppnås för kravet. Det behövs inget förtydligande för majoriteten av kraven. 

Användbarhetskraven är i stor utsträckning mätbara dock finns det ett fåtal krav i 

specifikationen som endast i viss grad kan mätas. De krav som angetts delvis uppfylla 

kriterierna för kompletthet består av flera uttryck där en del av kravet är mätbart och den 

andra delen inte är det.  

 

Uppfyllandegrad för kriteriet kompletta 

Ja: 75 % 

Delvis: 25 % 

Nej: 0 % 

 

Specifikation 5 
De flesta kraven i specifikationen är kompletta enligt dem kriterierna som ISO/IEC/IEEE-

standarden anger för att krav är kompletta i sin formulering. Det finns några få undantag där 

det behövs mer utförliga beskrivningar eller mer information för att meningen med de 

individuella kraven ska kunna förstås. Mätbarheten för kraven i specifikationen är i stor 

utsträckning god men det återfinns ett fåtal krav där det ges flera påståenden om kravet, 

exempelvis att det ska vara både enkelt och möjligt att utföra en aktivitet. Dessa krav har 

angetts delvis uppfylla kriteriet för kompletthet då uttrycket enkelt inte är mätbart men resten 

av kravet uppfyller god mätbarhet.   

 

Uppfyllandegrad för kriteriet kompletta 

Ja: 87 % 

Delvis: 8 % 

Nej: 5 % 

 

Singulära 

Specifikation 1 
En stor del av användbarhetskraven formuleras på ett singulärt sätt där endast ett krav 

behandlas samtidigt. Det återfinns i kravens formulering inte några bindeord eller 

beskrivningar av samband. Användbarhetskrav som inte uppfyller ISO/IEC/IEEE-standardens 

kriterium för singulärt formulerande beskriver samband och innehåller bindeord. Det är ett 

väldigt litet antal krav som i sin formulering behandlar mer än ett enstaka krav. 

 

Uppfyllandegrad för kriteriet singulära 

Ja: 70 % 

Delvis: 0 % 

Nej: 30 % 
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Specifikation 2 
Kraven beskrivs i specifikationen inte vid något tillfälle singulärt. Istället ges i kraven 

beskrivningar om olika områden eller funktioner som ska uppfyllas. De krav som 

applikationen ska uppfylla anges i textformat där flera mindre påståenden om applikationens 

funktioner uttryckt i olika långa beskrivningar och dessa beskrivningar följs sedan upp med 

användningsfall med en kort tillhörande textuell beskrivning.  

 

Uppfyllandegrad för kriteriet singulära 

Ja: 0 % 

Delvis: 0 % 

Nej: 100 % 

 

Specifikation 3 
Kravspecifikationen innehåller användbarhetskrav som i stor variation uppfyller kriteriet för 

att krav är singulära. De krav som inte uppfyller kriteriet för singulära anger mer än ett 

enstaka krav i formuleringen. De krav som angetts att delvis uppfylla kriteriet för singulära 

påstår ett enskilt krav men innehåller två beskrivningar så som att det ska vara både möjligt 

och enkelt att använda systemet. 

 

Uppfyllandegrad för kriteriet singulära 

Ja: 45 % 

Delvis: 18 % 

Nej: 37 % 

 

Specifikation 4 
De flesta användbarhetskrav i specifikationen är formulerade på ett sätt där flera påståenden 

för krav anges snarare än ett enskilt uttryck. Kraven i specifikationen skulle kunna delas upp i 

singulära krav istället för att bestå av beskrivningar innehållande flera påståenden.  

 

Uppfyllandegrad för kriteriet singulära 

Ja: 25 % 

Delvis: 0 % 

Nej: 75 % 

 

Specifikation 5 
I specifikationen finns det en stor variation för hur kraven uppfyller kriteriet för singulära. 

Antalet krav som innehåller endast ett påstående eller uttryck är i stort sett lika många som de 

krav som innehåller flera påståenden. Det finns ett fåtal krav som uppfyller kriterierna för att 

vara singulära men innehåller flera uttryck för i vilken grad kravet ska uppfyllas. Exempelvis 

uttrycks det i krav att något ska vara tydligt och väl urskiljbart, vilket i sig är två olika grader 

av uppfyllelse. De krav som förhåller sig på detta sätt har angetts delvis uppfylla kriterierna 

för singulära.  

 

Uppfyllandegrad för kriteriet singulära 

Ja: 44 % 

Delvis: 5 % 

Nej: 51 % 
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Verifierbara 

Specifikation 1 
Formuleringen av användbarhetskrav i specifikationen är i mycket hög utsträckning 

verifierbara och det beror till stor del på att de är mätbara. På grund av att kraven är 

formulerade på ett sätt som gör att det går att avgöra huruvida kravet kan uppfyllas i det 

framtida systemet, blir graden av verifierbarhet hög. De fåtal användbarhetskrav som inte 

uppfyller kriteriet för verifierbarhet har haft bristande mätbarhet. 

 

Uppfyllandegrad för kriteriet verifierbar 

Ja: 86 % 

Delvis: 7 % 

Nej: 7 % 

Specifikation 2 
Genom användandet av användningsfall i specifikationen påvisas det hur de formulerade 

kraven kommer kunna uppfyllas i stor utsträckning. Sättet som kraven är formulerade i 

lösningsförslaget möjliggör i stor utsträckning att det går att konstatera utifrån 

användningsfallen ifall kravet kommer kunna uppfyllas eller ej, vilket bidrar med en hög grad 

av verifierbarhet trots att få av kraven är direkt mätbara. De kompletterande 

användningsfallen väger upp verifierbarheten som gås om miste på grund av den låga 

mätbarheten.  

Uppfyllandegrad för kriteriet verifierbar 

Ja: 82 % 

Delvis: 9 % 

Nej: 9 % 

Specifikation 3 
I specifikationen varierar kravens grad av verifierbarhet mycket. Majoriteten av kraven är 

verifierbara då de utifrån sin formulering och beskrivning kan bevisas finnas i det framtida 

systemet. En stor del av de övriga användbarhetskraven som innehåller mer än ett påstående 

uppfylls endast kriteriet för verifierbarhet endast delvis. Det beror på att det i kravet 

formulerats ett påstående som är verifierbart men att det även angivits ett beroende eller en 

beskrivning för kravet som inte kan verifieras. Det finns i specifikationen endast några 

enstaka krav som inte uppfyller något ur kriteriet för verifierbarhet. 

Uppfyllandegrad för kriteriet verifierbar 

Ja: 55 % 

Delvis: 36 % 

Nej: 9 % 

Specifikation 4 
Alla krav i specifikation är antingen helt verifierbara eller delvis verifierbara enligt 

ISO/IEC/IEEE-standarden. Sättet som kraven är formulerade möjliggör att dessa kan 

konstateras återfinnas i det framtida systemet och det beror till stor del på att kraven är 

mätbara. De krav som är delvis verifierbara uppfyller inte kriterierna fullt ut och de kan inte 

helt påvisas kunna återfinnas i det slutliga systemet även om det är mycket troligt utifrån 

kravspecifikationens innehåll.  

Uppfyllandegrad för kriteriet verifierbar 

Ja: 75 % 
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Delvis: 25 % 

Nej: 0 % 

Specifikation 5 
Användbarhetskraven i specifikationen är i mycket hög grad verifierbara enligt kriterierna i 

ISO/IEC/IEEE-standarden. För dessa krav finns det möjlighet att bevisa huruvida de kommer 

kunna uppfyllas när systemet är implementerat. Den förhållandevis lilla resterande delen krav 

uppfyller kriterierna i ISO/IEC/IEEE-standard endast delvis. Anledningen till detta är att de i 

sin formulering är ostrukturerad och det finns en tvetydighet i meningen med kraven. 

Uppfyllandegrad för kriteriet verifierbar 

Ja: 95 % 

Delvis: 5 % 

Nej: 0 % 

Uppsättningar av krav 

Kompletta 

Specifikation 1 
Användbarhetskraven i specifikationen är i hög utsträckning kompletta med några få 

undantag. Det återfinns krav som inte är mätbara då uttryck som ”enkelt att använda” används 

i formuleringarna utan att det ges en vidare förklaring vad som definierar enkelt. Det tas inte 

hänsyn till olika typer av användares kompetens och alla systemets användare uttrycks som 

användare eller klienter. I ett fåtal av de formulerade kraven har ett försök gjorts att möta 

användbarheten med vad det anses att användaren besitter kompetens nog för. Dock ges det 

inga vidare förtydliganden om det är genomförbart eller vilken kunskap användaren har om 

systemet, vilket medför att kraven hade behövt kompletteras med ytterligare uppgifter. I 

specifikationen har ett fåtal krav formulerats där ett beroende anges och det anges inte 

någonstans i dokumentet vad som bestämmer beroendet. Det anges inte heller en accepterad 

tidsram för till när i tiden detta beroende ska ha upplösts eller identifierats vilket medför en 

minskad grad av kravens grad av kompletthet. 

Specifikation 2 
Användbarhetskraven i specifikation 2 är i stor utsträckning kompletta då det inte finns 

speciellt många ouppklarade beroenden eller definitioner. Användbarhetskraven är i stor 

utsträckning individuellt kompletta och det behövs ingen vidare förstärkning för att meningen 

med kraven ska framgå. Användningen av systemet beskrivs i form av krav med tillhörande 

användningsfall där detaljer kring gränssnittet beskrivs och exemplifieras med hjälp av 

framtagna bilder för applikationens design. Samtliga användningsfall som presenteras i 

dokumentet bidrar med beskrivning för användande och utan dessa hade det varit mycket 

svårt att förstå vad som menas genom att endast utläsa kraven.  

Specifikation 3 
Uppsättningen krav så som dessa är formulerade avspeglar en relativt tydligt bild av vad som 

vill uppnås för systemet avseende användbarhet. I specifikationen återfinns krav som hade 

behövt förtydligas för att ge en klarare bild av vad som ska uppfyllas då det finns krav som är 

sammanlänkade men i beskrivningen inte på ett tydligt sätt framhäver det. Uppsättningen krav 

kan dock inte konstateras vara komplett på grund av att det återfinns ett antal krav som inte är 

mätbara och/eller innehåller beroenden som ännu inte är fastställda. Det återfinns i 

specifikationen krav som påstår att systemet ska vara användbart för den avsedda användaren 
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samt att uttrycket ”enkelt att använda” återfinns i ett fåtal av kraven. Båda dessa sätt att 

formulera användbarhetskrav medför beroenden som behöver upplösas eller bestämmas vad 

som styr beroendet. Det hade behövt fastställas vem den avsedda användaren är och vad som 

menas med att systemet är enkelt att använda samt för vem det ska vara enkelt. 

ISO/IEC/IEEE-standarden framhäver att denna typ av beroenden kan upplösas iterativt men 

det behöver då återfinnas en förutbestämt och accepterad tidsram för upplösandet och det 

återfinns ingen sådan plan eller kommentarer kring detta i specifikationen. 

Specifikation 4 
I den uppsättning av krav så återfinns allt i kraven när det gäller användbarhet. Det finns 

tydligt vad som ska finnas med. Visserligen några individuella krav är delvis kompletta, men 

för hela uppsättningen så är det komplett. 

Specifikation 5 
Kravspecifikationen innehåller mycket relevant information för det system som ska utvecklas. 

Det återges en stor mängd krav för systemets användbarhet och det ger en känsla av att 

specifikationen är komplett. Dock uppfyller kraven i denna specifikation i stor utsträckning 

inte kriteriet för kompletthet på grund av att det i många krav påstås att det ska fyllas i mer 

information om kravet i framtiden. Det är enligt den teoretiska modellen inget problem att 

dessa utfyllnader görs iterativt men då behöver det finnas en utsatt accepterad tidsram för 

identifierande av den kompletterande informationen. Detta återfinns inte i dokumentationen 

och därmed konstateras uppsättningen krav inte som komplett. Många krav i dokumentet är 

kompletta men det finns några undantag krav som skrivs med två meningar. Där första 

meningen säger vad som ska göras, och andra meningen att man ska beskriva, ange eller 

förklara. 

Konsistenta 

Specifikation 1 
Det återfinns i specifikationen inte några krav som är motsägande varandra utan dessa 

kompletterar varandra på ett väl utformat sätt. Användbarhetskraven är inte duplicerade i 

specifikationen men det återfinns krav som är närliggande men där dessa snarare kompletterar 

varandra än repeterar kravet. Termer som används i specifikationen är genomgående relativt 

samma med det undantaget att det används olika uttryck för att beskriva systemets användare. 

Både termerna användare och klient används i specifikationens formulerade krav och det 

framgår inte av någon beskrivning vad skillnaden mellan dessa är eller om de syftar på 

samma.   

Specifikation 2 
I specifikation 2 används ett genomgående konsistent språk och samma återkommande termer 

för objekt används för hela specifikationen. Det går utifrån specifikationen utläsa att det finns 

två olika användare och för dessa används samma term genomgående och det är väldigt väl 

förtydligat vad i specifikationen som avser vilken användare och när det gäller samtliga 

användare. Det återfinns ett antal krav som är motsägande varandra eller delvis motsägande 

varandra i specifikation 2, där exempelvis beskrivningen av ett krav exemplifieras i 

användningsfallet med en annan betydelse. I vår analys av specifikation 2 ser vi att det utifrån 

vad ISO/IEC/IEEE-standarden säger om konsistens återfinns motsägelser mellan vad två olika 

krav påstår.   
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Specifikation 3 
Det återfinns i specifikationen krav som påminner mycket om varandra men dessa är inte så 

lika att de kan kallas duplikationer. Det återfinns i kravspecifikationen inga krav som 

motsäger eller förhindrar varandras uppfyllande. Termer och uttryck är relativt varierade i 

kravformuleringarna och det återfinns i flera krav påståenden som uttrycks med ett snedstreck 

mellan två termer istället för att en konsistent term används genomgående. Systemets 

användare benämns i kravformuleringen relativt genomgående som ”användare” men det kan 

inte uttryckas vara konsistent på grund av att även termen slutanvändare används. Det framgår 

av specifikationen inte om det finns någon skillnad mellan användare och slutanvändare eller 

om dessa representerar samma term. 

Specifikation 4 
I princip så uppfyller denna dokumentation kravet om konsistens även om kraven 10 och 11 

kompletterar varandra och berör samma krav. Det kan dock tolkas som att kraven till viss del 

tar ut varandra då den ena säger att den ska vara flexibel medan den andra beskriver vilka 

standardvärden som ska kunna anges i gränssnittet. 

Specifikation 5 
Specifikationen innehåller i mycket hög utsträckning konsistenta krav som inte motsäger 

varandra. Det återfinns ett fåtal krav som berör väldigt närliggande områden men dessa kan 

inte utläsas i sin formulering som att vara duplikationer av krav. En mer passande beskrivning 

för dessa krav är att de kompletterar varandra och bidrar med nödvändig information för 

användbarhetskraven. Formuleringarna varierar mellan olika krav avseende prioritet och hur 

viktigt det är att kraven uppfylls. Det framgår av en del krav att de bör uppfyllas, andra står 

det att det ska och för ett fåtal krav framgår det varken om det bör eller ska uppfyllas. Det 

medför i sig ingen inkonsistens i kravens formulering på grund av att dessa uttrycks på olika 

sätt men det återfinns en del krav där prioritetsgraden inte är genomtänkt. Exempelvis har det 

angetts att ett krav ”bör” uppfyllas när det handlar om ett väldigt grundläggande krav som är 

direkt nödvändig för systemets syfte. 

Avgränsade 

Specifikation 1 
Kravspecifikationen och kravens utformade är tydligt formulerade och kraven är i mycket stor 

utsträckning konsistenta. Detta förhindrar att eventuella luckor skulle kunna uppstå eller att 

det under utvecklingsprojektets senare faser görs tillägg av krav eller att krav tolkas på 

alternativa sätt. Samtidigt är användbarhetskraven i sin formulering inte onödigt överarbetade 

och det känns som att specifikationen som helhet ligger på en bra nivå sett till vad 

ISO/IEC/IEEE-standardens kriterier för avgränsning påstår. 

Specifikation 2 
Utifrån uppfattning vi skaffat oss i analysen av specifikationen anser vi att det gjorts en bra 

avgränsning för vad som tas med i specifikationen och vad det valt att läggas ner mer energi 

på. Användningsfallen som utformats utgör ett bra komplement och ger ett förtydligande för 

vad som avses med kraven och dessa upplever vi inte ha krävt en stor insats för att utforma. 

Sett till arbetsinsatsen att utveckla användningsfall bidrar de med mycket viktig information.  

Det lämnas inte onödigt stort utrymme för att tillökningar i krav skulle kunna uppstå i den 

arkitektoniska designen utan det formuleras tydligt i kraven vad som ska upplevas och 

uppnås. Användningsfallen är även här ett bra komplement som förhindrar att misstolkningar 

uppstår och designen av användningsfall är mycket enkel att tyda.   
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Specifikation 3 
Kraven avseende användbarhet är i stor utsträckning väl avgränsade, vilket medför en 

minskad risk för att det vid senare tillfällen ska uppstå tillökningar eller förändringar av krav. 

Dock medför de otydliga kraven samt de krav som innehåller oidentifierade beroenden att 

krav kan tolkas på olika sätt och/eller att dessa kan komma att förändras vid ett senare tillfälle 

utan att detta sker under kontrollerade förhållanden där exempelvis beroendet är känt. 

Förändringar av krav riskerar att komma att påverka det slutgiltiga systemets kvalité samtidigt 

som alternativt både tidsplanering och budget kan påverkas av det förändrade kravet. På 

grund av att systemets användare och dennes behov inte är identifierade i kravspecifikationen 

är det inte möjligt att påvisa om kraven som utformats är väl avgränsade. Sett till graden av 

komplexitet för systemets funktionalitet och hur den avses användas, kan 

användbarhetskraven uppfattas som relativt bra avgränsade men utan vetskap om vem 

användaren är kan detta inte konstateras och därmed är avgränsningen inte tillräcklig. 

Specifikation 4 
Utifrån de användbarhetskrav som återfinns i specifikationen framgår det att perspektivet för 

den avsedda lösningen har identifierats utan att överskrida gränsen för vad som behövs för att 

tillfredställa användarens behov. De krav som inte är tillräckligt väl formulerade löper stor 

risk att medföra att framtida modifieringar av krav kommer göras eller att tillökningar av nya 

krav uppstår under senare delar av utvecklandet av den arkitektoniska designen. Detta hade i 

sin tur teoretiskt kunna leda till att kostnader, tidsplanering och kvalité för det framtida 

systemet påverkas. Avseende det som ISO/IEC/IEEE-standarden påstår om avgränsning för 

uppsättningar av krav är specifikationens uppsättning krav inte tillräckligt väl avgränsade. 

Specifikation 5 
Kostnader och tidsplaneringen för projektet som kravspecifikationen avser finns tillgängliga i 

detta dokument och dessa är väl integrerade med hur graden av uppfyllelse för kraven är 

utformad. När det gäller att stänga möjligheter för ändringar i framtiden så uppfylls det genom 

att ha detaljer för hela systemet när det gäller användbarhet. Eftersom kravspecifikation är 

gjord utifrån kundens perspektiv och där företaget som har vunnit anbudet redan har skrivit 

och kommenterat varje krav om det går att uppfylla eller inte så kommer detta att tillfredställa 

användarens behov, med användare menar vi att det är kunden som har beställt systemet. Man 

uppfyller det, eftersom behoven är framtagna utifrån användarnas (som är i företaget) behov. 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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