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Abstract 
IT-systems play an important role in many organizations today. 
Development projects can be a costly risk taking when large amounts of 
money often are involved. Many IT-projects tend to “fail” which often 
originates in the understanding of the end-users´ requests and recuirements. 
There is also a complex of problems whith making the stakeholders 
understand the ideas and concepts of the system. This matter also concerns 
the system developer whose task is to implement the requests and the 
recuirements that has been identified. Storyboarding is a technique that 
communicates information to the observer through illustrations and 
graphical stories. In this context storyboards with their illustrations and 
graphical aids are used to mediate an idea, a concept and recuirements. This 
technique offers a different way to communicate whith stakeholders, but is 
this technique sufficient enough for the system developer? Our study shows 
that storyboarding is a favourable technique for communicating recuirements 
to stakeholders but not to developers. Details and necessary functionality are 
not guaranteed within the technique and have to be complemented for a 
successfully realization and implementation. Our study also shows that the 
technique has to be advanced to meet the system developers needs. The 
purpose with our study has been to increase the understanding for 
storyboards as a way to communicate and mediate recuirements. The results 
of this study are presented together whith suggested and plausible 
improvements within the technique. We also discuss the complex of 
problems with the interpretation of the storyboards. 
 
Keywords: storyboards, recuirement specification, recuirements engineering 
process, communication 
 



 

Sammanfattning 
 
IT-system spelar en stor roll inom många verksamheter idag. 
Utvecklingsprojekt kan vara ett kostsamt risktagande då stora summor 
pengar ofta är inblandade. Många IT-projekt tenderar att ”misslyckas” vilket 
ofta bottnar i uppfattningen och säkerställningen av kraven och önskemålen. 
Likaså finns det en problematik med att få alla intressenterna i ett IT-projekt 
att förstå systemets koncept. Detta berör även systemutvecklarna vars 
uppgift är att realisera de krav och önskemål som identifierats. 
Storyboarding är en teknik som genom illustrationer kommunicerar 
information till betraktaren. I denna kontext tillämpas storyboards med sina 
illustrationer och grafiska hjälpmedel som ett sätt att förmedla en idé, ett 
koncept och krav. Tekniken erbjuder ett annorlunda sätt att kommunicera 
med ett IT-projekts intressenter, men är detta en tillräcklig återgivning för att 
systemutvecklare skall kunna realisera ett IT-system? Vår undersökning 
visar att storyboarding är en bra teknik för att kommunicera krav på men att 
den inte är tillräcklig för en systemutvecklare. Detaljer och nödvändig 
funktionalitet kan inte garanteras i tekniken utan måste kompletteras för att 
en systemutvecklare skall kunna genomföra en realisering av systemet. 
Undersökningen tyder på att man behöver utveckla tekniken för att en 
systemutvecklare skall kunna använda den. Syftet med vår undersökning har 
varit att öka förståelsen för storyboards som ett sätt att kommunicera och 
förmedla krav på. Resultatet av vår undersökning presenteras med förslag på 
möjliga förbättringar av tekniken. Vi tar även upp en viss del av 
problematiken kring tolkning av bilderna i storyboards.  
 
Nyckelord: storyboards, kravspecifikation, kravhanteringsprocess, 
kommunikation  
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1 Inledning 
Detta kapitel syftar till att beskriva bakgrunden till vår studie. Vi diskuterar 
här vår problemformulering för att komma fram till våra forskningsfrågor.  

1.1 Bakgrund 
Idag har många IT-projekt en tendens av att inte lyckas. En tredjedel av 
pengarna i ett IT-projekt går åt till att reparera skador som uppstår av 
misslyckade projekt. Många IT-projekt blir dyrare och tar längre tid än 
planerat. 20 miljarder har svenska privata och offentliga verksamheter lagt 
ned på IT-projekt det senaste året. Av dessa betraktas 72 procent som 
misslyckade. Det motsvarar 14 miljarder i undermåligt investerade pengar. 
(Hjortblad, 2006) Man har gjort undersökningar som visar att cirka 70 
procent av svenska IT-projekt inte håller upp till förväntningarna gällande 
budget och därmed anses misslyckade (Almroth, 2005). Riskerna med att 
genomföra IT-projekt kan bidra till att många företag väljer bort 
utvecklingsprojekt inom IT och vad händer med den 
informationsteknologiska utvecklingen då? 
 
Anledningarna till varför det är så svårt att få succé i ett IT-projekt är 
naturligtvis många och inte sällan handlar det om den bristande 
framtagningen av krav och kravspecifikationer. Många företag har liten 
kännedom om hur bra kravspecifikationer utformas och har dessutom ofta 
svårt att identifiera de krav som ska ligga till grund för IT-projekt 
(Wallström, 2004).  
 
Idag finns olika metoder och tekniker för framtagning av krav. Vissa av dem 
är företags- eller organisationsspecifika och vissa mer generella. Exempel på 
tekniker för framtagning av krav är att man skriver användningsfall, bygger 
prototyper eller håller workshops. Dessa metoder och modeller är dock ingen 
garanti för att de framtagna kraven är gemensamt accepterade och att alla 
inblandade intressenter förstår dess innebörd. (Eriksson, 2007) 
 
Att som företag, kund eller konsultbolag kunna förmedla och kommunicera 
krav som alla inblandade parter förstår är en omfattande process som ofta är 
oklar i företagets utvecklingsprojekt. Särskilt stor potential ligger i att ta 
kravhantering på allvar. (Brundin, 2006) Kommunikationen är en viktig 
aspekt i kravhanteringen (Kotonya & Sommerville, 2003). 
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Här nedan presenteras en klassisk modell över kommunikation, som visar 
hur information sänds från en källa via en kanal som i bilden kallas sändare. 
Mottagaren är den kanal genom vilken man tar emot meddelandet och 
destination den som därefter tar emot meddelandet (Lind, 2005). Den 
problematik som bilden visar är brus. Bruset utgörs av störningar som 
påverkar hur information förmedlas och mottas.  
 
 
 

Figur 1- Shannon och Weaver kommunikationsmodell 

 
I denna kontext är källan en verksamhet, kravställaren. Sändaren är 
kravspecifikationen som ska innehålla direktiv om hur det färdiga systemet 
ska se ut och bete sig. Mottagaren projektledaren som ska driva 
utvecklingsprojektet som vidare förmedlar kraven vidare till destinationen, 
systemutvecklarna som ska realisera kraven. Bruset i kontexten utgörs av 
terminologi, värderingar, perceptuella skillnader osv. Detta kommer vi att 
behandla vidare i kommande kapitel. 
 
Ytterligare en av de många kravframtagningstekniker som finns att tillgå är 
storyboarding. Tekniken tar tillvara på bildspråket och är ett mer 
kontroversiellt sätt att uttrycka krav på än mer traditionella tekniker så som 
textuella kravspecifikationer. Tekniken kräver en annan form av tolkning av 
betraktaren än vad textuella beskrivningar gör. Enligt Lind (1991) påverkar 
perceptionen människors förmåga att uppleva samma situation på samma 
sätt. Tolkningen blir därmed olika för olika individer. Detta är ett påtagligt 
problem inom kommunikativa processer. (ibid.) Då kravhanteringsprocessen 
utgörs till stor del av kommunikation, existerar problemet även här. 
 
Kravhanteringsprocessen domineras av mänskliga, sociala och 
organisatoriska faktorer då den alltid involverar en rad intressenter med olika 
bakgrund och med olika individuella och organisatoriska mål. Kotonya och 
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Sommerville (2003) definierar intressenter som individer eller organisationer 
som kommer att påverkas av systemet 
 
Inom storyboarding använder man sig av realistiska och konkreta koncept. 
Man använder sig även av personifierade historier. Illustrationen av 
storyboardsen kan enligt Krebs (2007) göras med vilket verktyg som helst 
och visas i vilket media som helst. Användandet av tekniken storyboarding i 
framtagning av kravspecifikation är ofta underskattad.  
 
Baserat på de fakta rörande antalet misslyckade IT-projekt och orsakerna till 
detta undersöker vi hur tekniken storyboarding fungerar i praktiken och om 
krav kan förmedlas via storyboard så att alla projektets intressenter får en 
gemensam förståelse. Vi undersöker även om detta är ett sätt att förtydliga 
kommunikationen mellan en kravställare och en systemutvecklare. 
 
I dagsläget finns det få artiklar som behandlar storyboarding i praktiken och 
i kravhanteringssammanhang. Storyboards behandlas oftast som ett 
komplement i olika utvecklingsmetoder. Därför anser vi att det behövs mer 
forskning kring fenomenet.  
 

1.2 Problemformulering  
I det föregående kapitlet tog vi upp vikten av tydliga krav i ett 
utvecklingsprojekt. Att utveckla ett informationssystem åt en verksamhet 
kräver också en bra planering.  Kraven är alltså av största betydelse för att ett 
systemutvecklingsprojekt ska leda till en förbättring och inte bara till en 
förändring inom verksamheten. Utan de rätta kraven kan inte ett 
systemutvecklingsprojekt lyckas. De slutgiltiga kraven ska alltså 
sammanställas i en kravspecifikation som i sin tur ligger till grund för 
projektets genomförande. Det är därför absolut nödvändigt att kunna ta fram 
de ”rätta” kraven och även att förmedla och kommunicera kraven mellan alla 
intressenter. (Brundin, 2006) 
 
Intressenter förmedlar styrandeinformation för att förmedla de krav som är 
viktiga för funktionaliteten i systemet. Vi har nämnt ett flertal metoder för att 
ta fram och säkerställa krav men trots detta kvarstår problematiken med den 
kommunikativa processen. Tolkningen av beskrivningen av de krav som 
gäller för systemet, oavsett om den är textuell, illustrerad med bilder eller i 
annan form, är en problematisk process. 
 
Vi diskuterar i vår inledande undran framtagning av kravspecifikationen 
samt vikten av dess kommunicerbarhet och vilka påverkningar detta kan få 
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för slutresultatet. Utifrån den inledande undran har vi beslutat följande 
forskningsfråga:  
 
Fungerar storyboards för att förmedla krav till systemutvecklaren i ett 
utvecklingsprojekt? 
 
Vi har i samband med denna identifierat ett antal delfrågor som kommer att 
underlätta våran process i att besvara huvudfrågan. Vi har följande delfrågor 
som kommer att besvaras i teorin och i delar av den empiriska studien:  
 

1. Vad är huvudsyftet med storyboards?  
Vi beskriver vad storyboards är utifrån litteratur och intervjuer. 
Detta gör vi för att skapa en förståelse över hur storyboards används.  

 
2. Vad karaktäriserar ett systemkrav? 

Vi beskriver vad ett systemkrav är utifrån litteratur och med hjälp av 
intervjuer för att få klarhet i begreppet och vi vill visa att det finns 
olika tolkningar på vad bra och dålig krav är.  

 
3. Kan kravspecifikationen illustreras med storyboards? 

Vi undersöker om en kravspecifikation kan formuleras/illustreras 
med hjälp av storyboards. 

 
4. Är illustrationen en viktig funktion i hur man uppfattar storyboards? 

Vi tar reda på om uppritningen av storyboards kan påverka 
uppfattningen av kravbilden.  

 
5. Är storyboarding en accepterad teknik i verkligheten? 

Vi undersöker genom intervjuer acceptansen av tekniken i en IT-
verksamhet.  

 
6. Vilka är de positiva och de negativa aspekterna med att jobba med 

storyboards?  
Vi kartlägger de styrkor och problem som finns med storyboarding 
och storyboards som ett kommunikationsmedium. 

 
7. Kan storyboards förmedla krav och bidra till gemensam tolkning 

och förståelse? 
Vi tar reda på om storyboard kan vara ett medium för att skapa en 
gemensam tolkning och förståelse.  
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1.3 Syfte 
Vi vill öka förståelsen för användandet av storyboarding som ett sätt att 
förmedla krav i ett projekt. Vi vill undersöka hur tekniken fungerar i 
praktiken. Vi vill även påvisa hur storyboards som en artikulation av krav 
kan förtydliga kommunikationen mellan systemutvecklingsprojektets 
intressenter.  

1.4 Målgrupp 
Den primära målgruppen vi vänder oss till i denna studie är IT-företag som 
vill förbättra eller använda sig av tekniken storyboarding som ett sätt att 
kommunicera koncept, idéer och krav till sina intressenter. En sekundär 
målgrupp som också skulle kunna dra nytta av den kunskap som denna 
uppsats genererar är andra typer av företag som arbetar i projektform. Till 
den sekundära målgruppen hör studenter som vill fördjupa sig i 
kravhantering och kravspecifikationer med fokus på storyboards som teknik. 
Den kunskap som vi frambringar kommer även att kunna ligga till grund för 
fortsatt forskning. 
 

1.5 Disposition 
Dispositionen är till för att öka läsarens förståelse för uppsatsens upplägg. 
 
1. Inledning 
Inledningen beskriver bakgrunden till det problemområde som studien 
undersöker. I inledningen presenteras även centrala begrepp och hur de 
hänger samman. Vi diskuterar studiens syfte samt vilken målgrupp vi vänder 
oss till med vår studie. 
 
2. Metod 
I detta kapitel behandla det tillvägagångssätt som vi har tillämpat i vår 
forskning. Vi redogör för vår vetenskapliga positionering och hur vi samlar 
in och utvärderar våra data. Vi redogör även för vilken kunskap som vi 
genom vår studie genererar. I detta kapitel presenterar vi även vår 
utgångspunkt för analysen.  
 
3. Litteraturstudie  
Detta kapitel presenterar den teoretiska referensram som vi sedan ligger till 
grund för vår empiriska studie. Vi fördjupar läsarens kunskaper inom de 
centrala begrepp som vår studie innehåller. 
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4. Empirisk studie 
I detta kapitel presenterar vi vår fallstudie som inleds med fallverksamheten 
och en introduktion till fallet som vi valt att studera. Vi redogör för de 
intervjuer vi genomfört samt lägger fram den problematik som vi funnit. 
 
5. Analys och diskussion 
I detta kapitel analyserar vi våra insamlade data. Vi komparerar teori och 
empiri samt för en diskussion kring detta. Vi presenterar även de slutsatser 
som vår undersökning har lett fram till. Vi besvarar även de frågeställningar 
som ställdes inledningsvis. Vi presenterar även förslag till hur man kan 
tänkas komplettera tekniken. Vi resonerar kring den kvalitet som vi strävat 
efter att uppnå i vår studie samt i vårt resultat och huruvida vi uppfyllt de 
krav vi satte i metodkapitlet. 
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2 Metod 
Detta kapitel avser att beskriva och argumentera för vår metod som använts 
under arbetet som har utförts. Vi kommer att beskriva vårt vetenskapliga 
förhållningssätt med utgångspunkt i våra tidigare kunskapsbehov och dess 
karaktärer.  

2.1 Kunskapskaraktärisering  
Enligt Goldkuhls (1999) teori om kunskapsbehov och 
kunskapskaraktärisering försöker vi att analyser våra frågeställningar för att 
skapa oss en djupare beskrivning.  
Vi utgår från Goldkuhls (ibid.) kunskapspunkter för att karaktärisera våra 
frågeställningar. Dessa kunskapspunkter är följande: 
 

• Förklaringskunskap  
• Normativ kunskap  
• Förståelsekunskap  
• Deskriptiv kunskap 
• Värdekunskap   
• Förutsägande kunskap 

 
 
Kunskapsbidraget vi kommer att tillföra för att besvara vår huvudfråga är 
förklarande, normativ och förutsägande kunskap.  
Vi avser att ta reda på kunskap som skall förklaras. 
Många av dessa kunskapsformer glider in i varandra (Goldkuhl, ibid.) men 
vi avser att ta fram förutsägande kunskap med inslag av att skissa på 
framtida möjliga situationer. Vi vill tillföra kunskap som kommer att ge 
förslag på framtida förbättringar inom vårt område i storyboarding.   
 

2.2 Positionering 
Vi har tidigare kategoriserat kunskapen och tagit fram våra forskningsfrågor 
över vår studie. I detta kapitel beskriver vi vår positionering ontologiskt och 
epistemologiskt för att redogöra vår ståndpunkt som forskare. 
 
Vi beskriver vår syn på undersökningen genom att positionera oss vilket 
innebär att vi på förhand sätter kriterier och ramar från vilka vi sedan tittar 
på och tolkar fenomen.  
 
Vårat ontologiska perspektiv är materialistisk, då storyboards är ett sätt att 
materialisera de ideal som intressenterna har. Storyboards är 
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förkroppsligandet av de tankar och idéer som finns kring de önskemål och 
krav som systemet ska uppfylla. Vi betraktar det materiella som i detta fall är 
storyboards. Vi antar även ett idealistiskt perspektiv då fenomenet i sig inte 
kan existera utan idéer och utan mänsklig inblandning. Vi vill alltså också 
komma åt de föreställningar, tolkningar och attityder som kretsar kring 
fenomenet.  
 
Vi antar dessutom en holistisk syn på fenomenet då det vi avser att titta på 
förekommer i ett större sammanhang. Att förmedla systemkrav med hjälp av 
storyboards som teknik är endast en liten delprocess av hela 
systemutvecklingsprojektet. Det är inte bara viktigt för systemutvecklarna att 
förstå kraven för att kunna realisera ett system det är dessutom av största vikt 
att alla projektets intressenter tar del av och förstår kraven. Vi vill alltså sätta 
fenomenet i sitt sammanhang för att se hur det förhåller sig till den 
omgivande miljön. 
 
Studieobjektet i vårt fall utgörs av storyboardet. Vi samlar därmed kunskap 
utifrån fenomenet som sådant, det materiella. Kunskap kommer vi även få 
genom intervjuer med inblandade, subjekt. 

2.2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Den ontologiska och epistemologiska positioneringen har utgjort grunden till 
valet av vetenskapligt förhållningssätt. Det finns två huvudsakliga 
förhållningssätt till hur forskning bör bedrivas. Positivismen som bygger på 
rådata i form av observationer. Man producerar kunskap om lagmässiga 
samband. Vetenskapens värde ligger i dess tekniska och sociala 
tillämpningar. Positivismen förespråkar kvantitativa mätmetoder och man 
anser att det finns en sann verklighet där förklaring är viktigare än förståelse. 
Den andra inriktningen är hermeneutiken som betonar helheten. Helheten 
har större betydelse än dess delar. Enskilda element som kan verka lika kan i 
en helhet få olika betydelse. Förståelsen erhålls genom tolkning när man 
betraktar helheten. Inom hermeneutiken är förståelsen viktigare än 
förklaringen. (Lind, 2007) 
 
Hermeneutiken har några stora förespråkare och bland dessa finns Emilio 
Betti, som menar att syftet med tolkningar är att få fram aktörens 
ursprungliga intentioner, där tolkning och förståelse är två skilda processer. 
(ibid.) Vi avser att studera det materiella, storyboards, i ett större 
sammanhang enligt Bettis hermeneutik och vi kommer att sträva efter att 
förstå idéerna och tankarna bakom det uppenbara under intervjuerna. Vi 
genomför intervjuer med ambitionen att förstå respondenterna och deras 
paradigm. Förståelsen som erhålls under intervjuerna, då ny kunskap 
uppstår, avgör vägvalen i samtalen. Ytterligare förståelse erhåller vi när vi 
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tolkar intervjumaterialet. Vi anser också att ett positivistiskt synsätt inte 
passar vår studie då vi inte bedriver observationer eller gör mätbara 
undersökningar. Trots detta ser vi på det materiella studieobjektets existens 
som objektiv vilket innebär att det är oberoende av vårt medvetande. Dess 
syfte, betydelse och den information som förmedlas är dock något som är 
beroende av och uppstår i det mänskliga medvetandet. 
 

2.3 Datainsamling 
I detta kapitel beskriver vi hur vi valt att samla in de data som vår studie 
bygger på. Vi beskriver även hur vi analyserar data och vilka metoder som vi 
utgått ifrån. 

2.3.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien är en viktig del av vår undersökning därför tar vi del av 
tidigare dokumentation inom det valda området. Man kan påstå att den 
vetenskapliga kunskap vi förvärvat huvudsakligen finns lagrad i det skrivna 
ordet. (Backman, 1998) 
 
Vi bedriver källstudier för att få olika perspektiv på området. Genom många 
olika källor finner vi referenser till ytterliggare källor. Internet utgör en 
väsentlig informationskälla för vår forskningsstudie. Vi är medvetna om att 
den information som finns på Internet kan vara bristfällig och bör därför 
beaktas kritiskt. Internetkällor blandas med tryckt litteratur av erkända 
författar inom området för att förstärka trovärdigheten och pålitligheten. 
Litteraturstudien utgör dels en grund för vår förståelse om det ämne som vi 
behandlar i vår undersökning och dels utgör den en utgångspunkt för de 
intervjuer som vi genomför. Granskningen av litteraturen hjälper oss även att 
definiera väsentliga ämnesrelaterade begrepp. Den visar dessutom eventuella 
styrkor och svagheter med tidigare genomförd forskning inom området. 
Litteraturstudien utgör även ett ramverk för de intervjuer vi genomför och 
figurerar som referensram för vår analys. 

2.3.2 Empirisk undersökning 

Vår empiriska undersökning utgör en stor del av vår studie. I den empiriska 
delen använder vi oss av kvalitativa intervjuer för att samla in data. Mycket 
av den bakgrund och den initiala förståelsen för ämnet finns att hämta i 
litteraturen men för att skapa en djupare förståelse för fenomenet anser vi att 
intervjuer är nödvändigt. 
 
Vi genomför en fallstudie där vi studerar ett specifikt fall, ett 
systemutvecklingsprojekt och en specifik del av detta projekt, kraven som 
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uttrycks med hjälp av storyboards. Vi genomför en fallstudie därför att vi 
avser att göra en detaljerad undersökning av fenomenet tillsammans med en 
grupp människor tillhörande en verksamhet. I dagsläget finns det få 
fallstudier om storyboarding i praktiken och därmed anser vi att vi kan bidra 
med ny kunskap och riktlinjer för fortsatt forskning. 
 
Många fallstudier fokuserar endast på ett enskilt fall. Det kan vara ett 
speciellt företag, en speciell person eller en speciell händelse. Trots denna 
definition används fallstudier ofta för att förklara eller utreda mer generella 
saker. Målet flyttas då från att utreda det specifika till det mer generella.  
 
Vi avser att genomföra ett flertal intervjuer med tre av de anställda 
systemutvecklarna för att få olika individers perspektiv på fenomenet som 
sådant. Vi intervjuar dessutom ytterligare projektmedlem som innehaft rollen 
som illustratör av storyboardsen. Intervjuerna är av typen 
respondentintervjuer vilket innebär att vi intervjuar personer som är 
delaktiga i organisationen. Till skillnad från detta är informantintervjuer 
intervjuer med personer som står utanför företeelsen som men som har 
mycket att säga till om. Vi anser att respondentintervjuer passar vår studie 
och vårt ämnesområde allra bäst. 
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Urval 
Vi intervjuar fyra personer med olika roller inom projektet då vi vill ha flera 
olika perspektiv av fenomenet och för att få en spridning i responsen. Två av 
respondenterna innehar rollen som systemutvecklare, men har realiserat 
olika delar inom projektet. En av respondenterna innehar rollen som 
föreståndare och en som illustratör av storyboardsen.  
 
Intervjuer 
Vi anser att kvalitativa intervjuer passar vårt ämnesområde. Vi vill titta på 
hur människorna i ett systemutvecklingsprojekt förhåller sig till tekniken. Vi 
studerar de attityder och tankar som finns kring ämnet och även se om 
storyboards är mer kommunikativa än ord. Enligt Holme & Solvang (1997) 
är styrkan i den kvalitativa intervjun att den liknar en vardaglig situation 
med ett vanligt samtal.  
 
Som forskare söker vi en subjektiv förståelse för respondenternas perspektiv. 
För att uppnå detta på bästa sätt samtalar vi med endast en person i taget vid 
varje intervjutillfälle. Detta gör vi för att i största möjliga mån använda oss 
av det direkta mötet mellan oss som undersöker och respondenten. Vi anser 
att vi kommer att få ut mer information och djupare förståelse genom detta 
snarare än att använda oss av en fokusgrupp.  
 
I kvalitativa intervjuer är det vanligast att ställa någorlunda öppna frågor och 
undvika ledande frågor. Vi som intervjuare låter respondenten själv ta 
ställning till svaret under den tid som det tar. Vi använder oss av vissa 
fördefinierade frågor för att sätta upp en tydlig ram för intervjun. Dessutom 
låter vi frågor dyka upp under intervjuns gång. För att kunna göra en 
sammanställning av de olika intervjuerna så väljer vi att hålla samma 
struktur med fördefinierade frågor vid de olika tillfällena.  
 
Intervjuproblematik 
Att tolka en respondents upplevelser och tankar genom en eller ett par 
intervjuer är svårt. Det handlar om vilken terminologi som vi som 
intervjuare använder oss av. Hur vi ställer frågorna och hur vi uppför och 
under intervjuns gång. Miljön spelar också roll för hur intervjun fortskrider. 
Vi genomför därmed intervjuerna på arbetsplatsen för att respondenterna ska 
befinna sig i en naturlig miljö. Ytterligare problematik kring kvalitativa 
intervjuer är neutraliteten och objektiviteten som i sig är omöjlig att uppnå.  
 
En av intervjuerna genomför via e-post då respondenten i fråga befinner sig 
på annan ort. Konsekvenserna av att genomföra e-postintervju är att svaren 
inte kan tolkas på samma sätt som vid ett möte och ett samtal. Kvalitativa 
intervjuer bygger på att samtalet grundas på öppna frågor och följdfrågor 
vilket i detta fall är en omöjlighet. 
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Valet att använda oss av kvalitativa intervjuer påverkar vårt resultat. Vi får 
ett litet antal personers perspektiv på fenomenet vilket kan innebära att vi får 
en begränsad bild av hur verkligheten ser ut. Detta i sin tur kan bidra till att 
studien inte blir generaliserbar. 

2.4 Analysmetod  
Vår undersökning innefattar en litteraturstudie samt en empirisk studie. Vår 
empiriska studie utgörs av en fallstudie och vid analys av våra data använder 
vi en komparativ metod. Vi söker överensstämmelser och avvikelser mellan 
teori och empiri som analyseras. Analysen leder till våra resultat och 
slutsatser samt den kunskap som vi avser att bidra med. 

2.5 Utgångspunkt för analys 
I det föregående stycket presenterade vi den metod vi använder oss av när vi 
analyserar våra data. I detta stycke tar vi upp den teoretiska utgångspunkt 
från vilken vi gör jämförelse mellan teori och empiri.  

2.5.1 Perception och tolkning 

Vi har för avsikt att med vår studie undersöka hur till vida storyboards 
fungerar som ett sätt att förmedla krav. Ett storyboard ämnar illustrera en 
händelse, en viss specifik aktivitet och ett händelseförlopp. För att ett 
storyboard ska vara till någon nytta krävs det att alla kan förstå bilden och 
det som visas. Det krävs alltså att bilderna är tydliga och inte tvetydiga på 
något sätt.  
 
I inledningen visade vi Shannon och Weavers kommunikationsmodell. Här 
presenterar vi en modifierad modell som visar hur vi, som forskare ser på 
den kommunikativa process som sker när krav förmedlas från ett idéstadium 
till realisering via storyboards. 
 

 
Figur 2 - Egen kommunikationsbild 
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I bilden ser vi att tolkning förekommer på två ställen. Tolkningsprocessen 
står i nära relation till perceptionen, som är den process som innefattar 
observation, selektering, organisering av det stimuli som upplevs. 
Perceptionen avgör om viss information tillåts nå hjärnan och hur den 
informationen tolkas. Tolkning görs för att bygga mentala modeller av det 
som observerats. Perceptionen påverkar alltså människors förmåga att 
uppleva samma situation på samma sätt. Tolkningen blir därmed olika för 
olika individer och är ett resultat av personens bakgrund, kultur, 
referensramar, erfarenheter, kunskap och förväntningar. Stereotyper är ett 
exempel på en mental modell, som kan beskrivas som en representation, en 
inre bild av en företeelse. Stereotyper bidrar till att människor ser vad de 
förväntar sig att se. Tolkning står i direkt relation till en individs 
självuppfattning och beteende. Därmed är det en mängd olika faktorer som 
kan bidra till perceptuella problem så som ålder, kön, utbildning, social 
status, nationalitet, religion, personlighet, miljö, organisatoriska intressen. 
(Lind, 1991) 
 
När perceptionen skapas lägger vår hjärna till gränser som inte har någon 
verklig motsvarighet. Gränserna ges av ett system av kategorier som 
vanligen är en produkt av inlärning. Detta fenomen kallas kategorisk 
perception vilket innebär att våra kognitiva mekanismer sorterar upp en 
verklighet utan skarpa gränser i distinkta fack. I tolkningen av perceptionen 
sorterar hjärnan upp informationen i kategorier och genom den indelning 
skapad av kategorisystemet jämnas också olikheterna till så att två objekt 
som klassas inom samma kategori uppfattas som mer lika än vad de faktiskt 
är. Kategorisystemet styr även uppfattningen av vilken sorts objekt man ser. 
(Gärdenfors, 1996) 
 
Storyboards utgörs av illustrationer och det bildspråkiga tecknet förenar inte 
en sak och dess avbildning utan ett begrepp och en bildföreställning dvs. 
visuell perception, ett visuellt intryck. Det senare är inte det avbildade, något 
fysiskt, utan den psykologiska avbilden av det avbildade, den bild vi får 
genom våra sinnen. (Chaib, 1996) Att förmedla krav via storyboards är en 
annorlunda teknik och skiljer sig från mer traditionella sätt så som textuella 
kravspecifikationer och även muntliga dialoger mellan kravställare och 
utvecklare. Filosofen Paul Grice (Gärdenfors, 2003) talar om olika kriterier 
för vad en dialog måste innehålla för att skapa meningsfull kommunikation. 
Dessa kriterier är samspel och återkoppling vilket innebär att aktörerna i 
dialogen interagerar med varandra och responderar kontinuerligt. Ytterligare 
kriterium är för att skapa mening är den bakomliggande intentionen av det 
som kommuniceras. En annan faktor som är central i dialoger är 
förväntningar, dels de förväntningar man har på en mottagare. Man 
förväntar sig att denna ska förstå det som kommuniceras. Förväntningarna 
handlar även om de föreställningar och den bild man har om den/de som 
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kommunicerar. Hur man uppfattar sändaren, hur man förväntar sig att denne 
ska bete sig, påverkar tolkningen av det som kommuniceras. Grice talar även 
om att dialogen förutsätter att de kommunicerande har en gemensam värld 
vilket innebär att man har unisona föreställningar om hur världen fungerar.  
 
Chaib (1996) anser att kommunikation med hjälp av bilder är en säkrare 
form än med ord då informationen som illustreras percipieras i större 
utsträckning på det sätt som avsetts. Detta motiverar han genom att 
begreppet hus, exempelvis, inte är förenat med något inre band med den 
ljudföljd h-u-s, som fungerar som dess uttryck i svenskan. Tecknet hus har ju 
helt olika uttryck i exempelvis engelskan och spanskan än i svenska, medan 
innehållet är det samma. Ett hus på en bild liknar däremot våra 
föreställningar om ett sådant. Föreningen mellan uttryck och innehåll är inte 
godtycklig. Denna fundamentala skillnad mellan verbalspråkiga och 
bildspråkliga tecken gör de förra i hög grad nationsbetingade medan de 
senare snarare är övernationella. (Chaib, 1996) 
 
Projektet e-Me som i vår studie utgör det fall vi undersöker har tillkommit 
genom workshops i både Sverige och Spanien. Det gemensamma språket har 
varit engelska.  
 
Däremot ser Saussure1 bilden som polysemisk, det vill säga mångtydig. 
Betraktar två personer samma bild har de inte varseblivit samma sak. De har 
ur samma situation tolkat olika tecken. Bildspråket baseras på vad vi ser men 
främst på hur vi ser. Seendet är ett språk i den mening att vi lär oss se som vi 
lär oss tala. Den kulturella kontext vi befinner oss i på verkar vår tolkning av 
bilder. Den som vill har något väsentligt ur en bild måste själv ta initiativet 
och uppträda som en forskningsresande på oupptäckt mark. 
Tolkningsprocessen är alltså en aktivitet som åskådaren måste genomföra 
man kan alltså inte tolka passivt. (ibid.) Först och främst analyseras själva 
formen och kompositionen i en bild. Därefter den semiotiska analysen som 
handlar om att analysera bildens innehåll. Syftet med den semiotiska 
analysen är att utröna vad som sägs i själva bilden. Det finns två olika 
meningsnivåer; den uppenbara och den underliggande meningen i bilden. 
Den första nivån kallas denotation, här analyserar vi vad eller vem som 
avbildas. Den andra nivån kallas för konnotation och här analyserar vi vilka 
idéer och värden som uttrycks genom det som representeras och på vilket 
sätt detta representeras. (Waern, 2004)  

                                                      
1 Ferdinand de Saussure var en schweizisk lingvist och räknas som strukturalismens 
grundare. Ett tecken består av två delar, dels ordet/bilden och dels konceptet/idén. 
(Wikipedia, 2007) 
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2.6 Utvärderingsmetod 
Vi använder oss av en utvärderingsmetod när vi granskar all den insamlade 
informationen. Detta görs för att kunna säkerställa kvalitet, reliabilitet och 
validitet. Den metod vi använder oss av grundas på de punkter som 
presenterats i texten om uppsatskrav på Institutionen för Data- och 
Affärsvetenskaps hemsida (2003). Vi kompletterar även med 
utvärderingspunkter enligt Bryman (2002). Vi utvärderar alltså vår uppsats 
och den kunskap som erhållits genom dessa punkter.   

2.6.1 Utvärdering av forskningsprocess 

Giltighet – Studien ska innehålla goda teoretiska och empiriska argument 
för de slutsatser vi kommer fram till. 
 
Kongruens – Uppsatsen ska ha en röd tråd och de olika delarna ska hänga 
samman och bilda en helhet.  

2.6.2 Utvärdering av resultat 

Relevans – Resultatet ska hållas inom ramen för ämnet informatik. Bryman 
(2002) menar att relevansen ska bedömas utifrån hur pass viktigt ett tema är 
inom sitt område och vilka bidrag det kan lämna till området.  
 
Generalitet – Resultatet ska ha ett värde utanför de studerade fallen och 
kunskapen som vi skapar ska kunna föras vidare till andra sammanhang. 
 
Kommunicerbarhet – Uppsatsen ska vara begriplig och klargörande för 
läsaren. Begrepp och företeelser ska definieras och förklaras. Det ska även 
finnas en klarhet i uppsatsen struktur och exakthet i språket. 
 
Kumulativitet – Uppsatsen ska relatera till annan kunskap och den ska 
utgöra en del i det offentliga vetenskapliga samtalet. Det är nödvändigt att 
man relaterar den egna undersökningen till andras arbete.  
  
Orginalitet – Studien och uppsatsen ska bidra med ny kunskap. Vi ska alltså 
göra tydliga egna kunskapsbidrag. 

2.7 Presentationsmetod 
Då vår uppsats är en forskningsrapport inom ämnet Informatik på 
Institutionen för Data- och Affärsvetenskap på Högskolan i Borås följer vi 
de regler som finns för presentation, såväl skriftligt som muntligt. Resultatet 
av vår studie presenteras textuellt och tillsammans med modeller samt 
modifierade modeller för ytterligare förtydligande.  
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3 Litteraturstudie 
I detta kapitel presenteras vår litteraturstudie som vår uppsats bygger på. 
Kapitlet inleds med en övergripande presentation av 
systemutvecklingsmetoder och hur kravhanteringen ser ut i de olika 
metoderna. Detta anser vi vara viktigt för att ge en bild av hur 
kravhanteringsprocessen är relaterad till den systemutvecklingsmetod som 
används. Efter detta stycke behandlas krav och den process som ligger till 
grund för kravspecifikationen. Efter detta följer olika 
kravframtagningstekniker som beskrivs i korthet och storyboarding som 
beskrivs mer ingående. I detta kapitel behandlas även tolkningsaspekten för 
att ge en bild av hur tolkningsprocessen vid betraktade av bilder kan se ut. 

3.1 Systemutvecklingsmetoder och kravhantering 
Detta stycke tar upp de mest använda systemutvecklingsmetoderna och 
kortfattad redogörelse över hur kravhanteringsprocessen ser ut i de olika 
metoderna. Anledningen till att en del av vår teoretiska utgångspunkt ligger 
på just systemutvecklingsmetoder är för att skapa en förståelse för 
systemutvecklingsprojekt samt olika metoder.  
 
Under 1960-talet kom man till insikten om att det fanns ett behov av 
formaliserade metoder för systemutveckling. Detta på grund av den ökade 
komplexiteten inom systemutvecklingen. Metoderna skulle även 
tillhandahålla ett gemensamt ramverk för kommunikationen mellan de olika 
deltagande rollerna i utvecklingsprocessen. Sedan 60-talet har en stor mängd 
processmodeller, som alla försöker specificera en ideal 
systemutvecklingsprocess presenterats. (Avison & Fitzgerald, 1995). 
 
Tre olika modellstrukturer anses dock vanligen ligga till grund för 
majoriteten av de olika metoderna; sekventiella modeller som 
vattenfallsmodellen, cykliska modeller som spiralmodellen och olika 
iterativa modeller som RUP och XP. (Gulliksen & Göransson, 2002) 
 
Dessa olika metoder har sitt specifika tillvägagångssätt för att hantera krav. 
Metoden fungerar som ett medel inte bara för kravhanteringen utan även för 
att säkerställa kvalitén på systemet. Metoden syftar även till att strukturera 
arbetet under utvecklingens gång och avser att bidra till en god överblick 
över arbetet samt tillhandahålla en gemensam notation och terminologi. 
(ibid.) 
 
Arbetet inom de olika systemutvecklingsmetoderna ser olika ut men 
innehåller i princip samma sorters aktiviteter. För att illustrera faserna kan 
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livscykelmodellens upplägg användas då denna har legat grund för många 
andra systemutvecklingsmetoder. (Eriksson, 2007) 
 
Livscykelmodellen består traditionellt av analys, design, realisering, 
implementering samt förvaltning och drift. Skiljelinjerna mellan de olika 
faserna skiljer sig från metod till metod liksom fasernas omfattning. 
(Andersen, 1994)   

3.2 Kravhanteringsprocessen 
I det föregående stycket behandlades systemutvecklingsmetoder kortfattat. 
Beroende av vilken systemutvecklingsmetod man arbetar efter så ser 
kravframtagning och säkerställning av krav tämligen olika ut. I detta stycke 
redogör vi för de generella aktiviteter som en kravhanteringsprocess 
innehåller. 
 
För att identifiera de rätta kraven för ett system krävs någon form av 
hanteringsprocess. Kravhanteringsprocessen kan vara en omfattande och 
komplex process som innebär en mängd olika beslut. Syftet är att man vill gå 
från luddiga beskrivningar av behov till formella specificeringar av krav. 
Resultatet av denna process är kravspecifikationen som ska förstås av alla 
intressenter.  
 
En process är en organiserad serie av aktiviteter som transformerar input till 
output. (Kotonya & Sommerville, 2003). 
 

 
Figur 3 - Kotonya & Sommerville, process 

 
Kravhanteringsprocessen domineras av mänskliga, sociala och 
organisatoriska faktorer då den alltid involverar en rad intressenter med olika 
bakgrund och med olika individuella och organisatoriska mål. Kotonya och 
Sommerville (2003) definierar intressenter som individer eller organisationer 
som kommer att påverkas av systemet och som direkt eller indirekt påverkar 
kraven på systemet. När man introducerar en kravhanteringsprocess innebär 
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det att man använder sig av ett strukturerat sätt, ett verktyg i arbetet som kan 
innefatta notation och metod som stöd för att genomföra de olika 
aktiviteterna, som kravhantering inbegriper. Kotonya och Sommerville 
(2003) listar fyra kravhanteringsaktiviteter: 
 
1. Frambringning och insamling av krav (eng. requirements elicitation). 
Frambringning av krav handlar om att identifiera och upptäcka kundernas 
behov. Se kapitel 3.5 Kravinsamlingstekniker 
 
2. Kravanalys och förhandling (eng. requirements analysis and 
negotiation). När kraven väl är insamlade ska dessa analyseras och ofta 
förhandlar intressenter om hur kraven ska prioriteras. Eriksson (2007) menar 
att det gäller att identifiera de krav som ger mest värde för pengarna 
respektive de krav som är förknippade med störst risker. Man tittar på vilka 
krav som är inom ramarna för budget, tid och vad som är tekniskt 
genomförbart. Därmed kan man välja vilka krav som blir de slutgiltiga 
kraven, alltså de som ska realiseras. 
 
3. Dokumentering av krav (eng. requirements documentation) De slutliga 
kraven som alla är överens om ska dokumenteras på en passande detaljnivå. 
Dokumentationen ska vara på ett språk om med en terminologi som alla 
intressenter kan förstå och för att undvika misstolkningar. 
 
4. Kravvalidering (eng. requirements validation) Validering av krav handlar 
om att utvärdera kvalitetssäkra kraven för att säkerställa att rätt krav är 
dokumenterade. På detta sätt erhåller utvecklarna korrekt och komplett 
uppsättning krav för att kunna påbörja utvecklingsarbetet. 
 
Utöver dessa fyra punkter tar Eriksson (2007) upp ytterligare en punkt som 
han anser vara en viktig del av kravhanteringsprocessen. Förvaltning, som 
innebär att man har ett strukturerat angreppssätt för att hantera ändringar i 
kraven och intressenternas behov under systemutvecklingens gång.  
 
Inom kravhanteringsprocessen behandlas ett stort antal komplexa svårigheter 
(Kotonya & Sommerville, 2003). Författarna nämner exempelvis att 
kravhanterarna ofta inte är experter på problemområdet. Många problem 
uppkommer ur kravformuleringarna som leder till missförstånd mellan 
kravhanterarna, utvecklarna samt de presumtiva användarna. 
Kommunikationen mellan dessa parter är ofta bristfällig på grund av 
skillnader ibland annt deras erfarenhet och utbildning. Man har alltså ingen 
gemensam terminologi och språkbruk. Kraven är heller aldrig helt stabila 
eftersom diverse förändringar kan inträffa dels vad gällande intressenternas 
behov men även i den miljö där systemet är avsett att tjänstgöra. Detta leder 
till förändrade krav och kravspecifikationen behöver revideras. Enligt 



Litteraturstudie 

19 

Kotonya och Sommerville (2003) så bör man följa formella metoder vid 
specificering av krav för att undvika missförstånd då de flesta kraven 
uttrycks textuellt. Wiegers (2003) anser att man bör komplettera en 
textbaserad kravspecifikation med bilder för att undvika misstolkningar. 

3.3 Vad är krav 
Kravhanteringsprocessens olika aktiviteter beskrevs i föregående stycke. 
Processen resulterar förhoppningsvis i att de rätta kraven är identifierade, 
validerade och dokumenterade. I detta kapitel redogör vi för vad krav är. 
 
Kraven utgör de möjligheter och villkor som systemet och mer vidsynt 
utvecklingsprojektet måste omfatta. (König & Löfström, 2007) Enligt 
Robertson & Robertson (1999) är krav något som produkten måste göra eller 
en kvalitet som produkten måste inneha. Ett krav existerar på grund av att 
från produkten krävs viss funktionalitet eller kvalitet.  
 
Ett krav är alltså en beskrivning av hur systemet ska bete sig eller av 
systemegenskaper och attribut. Kraven ska även omfatta under vilka 
premisser och limitationer systemet ska fungera. (Sommerville & Sawyer, 
1997) Utöver detta innehåller krav information om problem, design och 
tillverkningsrestriktioner. Vad en kund behöver och önskar kan också 
formuleras som krav. 
 
Det finns många olika kravkategoriseringssystem publicerade av 
standardorganisationer så som ISO 9126 eller SEI, Software Engineering 
Institute. (König & Löfström, 2007) Vanligen brukar krav generaliseras och 
delas in i två kategorier, de funktionella och de icke-funktionella.  
 
Funktionella krav 
När man definierar krav för ett system, fokuserar man oftast på de uppgifter 
och handlingar som systemet ska utföra. Dessa krav brukar kallas 
funktionella krav eller beteende krav. Funktionella krav ska enligt Robertson 
& Robertson (1999) beskriva systemets funktioner. Funktionella krav 
används också ofta för att uttrycka ett systems uppförande genom att 
definiera systemets in- och utdata samt det förväntade resultatet. Exempel på 
funktionella krav kan vara beräkningar, verksamhetsregler, externa 
gränssnitt och kommunikation. 
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Icke-funktionella krav 
För att ett system ska kunna uppfylla den totala förväntade kvaliteten krävs 
dock att systemet uppfyller ett antal olika attribut som inte är beskrivna som 
funktionella krav. Dessa krav refereras ofta till som icke-funktionella krav. 
Dessa krav beskriver hur systemet ska fungera och hur funktionaliteten ska 
realiseras. (König & Löfström, 2007) 
 
För att uppnå god kvalitet på systemet så krävs det icke-funktionella krav 
som kompletterar de funktionella kraven genom att beskriva systemets 
kvalitetsattribut. (Eriksson, 2007) 
 
En annan klassificering av krav är indelningen i normala, förväntade och 
sensationella krav. (ibid.) Normala krav är det krav som är uttalade och 
förväntade från intressenternas sida. Om de normala kraven inte uppfylls blir 
systemet misslyckat och kunden missnöjd. De förväntade kraven är aningen 
svårare att identifiera. De är inte explicit uttalade från intressenternas sida. 
Den som ställer kraven anser ofta att dessa krav är självklarheter. Det 
handlar ofta om grundläggande och triviala behov. För att identifiera dessa 
krav kan det vara nödvändigt att dra paralleller till andra system och 
processer inom verksamheten. Det kan även krävas kunskap och erfarenheter 
från andra liknande system. Sensationella krav är den kategori av krav som 
är absolut svårast att identifiera. Dessa krav är inte uttalade och heller inte 
förväntade. Om dessa krav uppfylls leder detta till stor tillfredställelse hos 
kunden och resterade intressenter. Detta kan handla om saker som 
användaren eller kunden inte visste var tekniskt möjligt men som genomförs. 
(ibid.) 

3.4 Kravspecifikation 
För att kunna realisera ett system krävs att kraven finns dokumenterade på 
något sätt. I detta stycke går vi igenom vad en kravspecifikation är och vad 
den bör innehålla. 
 
En kravspecifikation är ett dokument som beskriver kraven till systemet. 
Ibland kallar man det även för uppdragsbeskrivning, oftast när det avser en 
eller flera mindre ändringar. (Eriksson 2004) Den fösta formuleringen av en 
kravspecifikation var av Schoman (1977) som förklarar en kravspecifikation 
enligt följande:  
 
”… en försiktig utvärdering av de behov ett system ska uppfylla. Den måste 
beskriva varför ett system behövs baserat på aktuella eller förutspådda 
förhållanden, vilket kan vara en intern process eller en extern marknad. Den 
måste beskriva vilka egenskaper som kommer att behandla och tillfredställa 
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denna kontext. Och den måste beskriva hur systemet ska konstrueras” (Ross 
och Schoman, 1977) 
 
Vikten av en välskriven kravspecifikation är nödvändig för att utvecklarna 
skall veta vad de skall bygga samt för användarna så att de vet vad de skall 
förvänta sig och hur de skall validera systemet när det är färdigt. (Ross och 
Schoman, 1977)  
En kravspecifikation bör innehålla följande disposition enligt Eriksson 
(2004) 
 

• Inledning: Beskriver dokumentet kortfattat. Kontaktpersoner på 
verksamhetens folk och IT-sidan.  

• Systemets globala funktionella krav. Krav som är övergripande för 
hela systemet. 

• Funktionella krav  
• Icke-funktionella krav  
• Designinstruktioner 
• Upphovsrätt 
• Regler  

 
Att skriva bra kravspecifikationer till ett system är en lärande process. I 
utvecklingsmetoder så som Unified Process består kravspecifikationen av en 
samling artefakter som kommer att utgöra själva kravspecifikationen. Det 
svåra är att hitta och identifiera de viktiga kraven till systemet. (Leffingwell 
& Widrig 2000) 
   
Kravspecifikationen är en formell handling som avser att kommunicera 
kraven till utvecklarna, användarna, chefer osv. En kravspecifikation har 
många namn och benämns i olika sammanhang så som funktionell 
specifikation, systemspecifikation, kravdokument. Idag förekommer det 
standarder för hur man bör skriva en kravspecifikation dessa har blivit 
framtagna av IEEE2 och US Department of Defence3. En viktig del i 
kravspecifikationen är ordlistan enligt Kotonya & Sommerville (2003) som 
beskriver termer och ord för att skapa en samhörig förståelse över kraven. 
Kotonya & Sommerville (2003) Betonar att bästa sättet att skriv en bra 
kravspecifikation är att använda sig av det naturliga språket. 

                                                      
2 The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc 
3 Är den federala avdelningen för att koordinera och leda alla regeringsmyndigheter i USA.  
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3.5 Kravinsamlingstekniker  
I kapitel 3.2 Kravhanteringsprocessen, behandlas de olika aktiviteterna för 
hanteringen av krav. Den första aktiviteten i kravhanteringsprocessen 
handlar om att identifiera och upptäcka kundens behov. Detta kan göras med 
hjälp av olika tekniker vilka kommer pressenteras i korthet i detta stycke. 
 
När man försöker att identifiera intressenternas avsikter, mål och uttalanden 
kan man använda sig olika tekniker för detta. I många fall vet inte 
intressenterna själva vad det vill ha eller vad de förväntar sig av ett IT-
system. I samband med kravinsamlingen finns det ett antal svårigheter som 
måste beaktas då man samlar in krav. Beställarna är inte alltid medvetna om 
vad de vill ha utan blir ofta införstådda när man ser lösningen och först då 
vet man vad man vill ha. Därför är det viktigt att använda sig av prototyper 
och skisser för att klargöra kraven. (Eriksson, 2007)  
 
För att samla in krav behöver man veta systemets intressenter eftersom dessa 
ofta har kunskapen över vilka behov som systemet skall uppfylla. Därmed 
kan man hitta specialkunskap inom områden som behöver specialkompetens 
för att kunna tillgodose de rätta kraven. Eftersom man inte kan tillgodose 
alla intressenternas åsikter bör man dokumentera detta i en tabell över 
rangordnande intressen i systemet samt intressenternas möjligheter. (ibid.) 
 
Beroenden på situationen och förutsättningar finns det olika tekniker att 
tillgå för att samla in krav. Eriksson (2007) beskriver tolv olika 
insamlingsteknikerna i varierande svårighetsgrad och omfattning. Vi 
beskriver dessa kortfattat med de vanligaste förekommande först.  
Följande insamlingstekniker är: 
 

• Workshops: En teknik där ett antal användare/deltagare genomför 
olika aktiviteter för att tillsammans ta fram krav eller framtida 
behov. 

• Strukturerade intervjuer: Intervjuar flera intressenter genom att 
planera strukturerade frågor. Dessa skall vara utformade på ett 
sådant sätt att de är enkla att samla in och att sammanställa. 

• Enkät: En teknik för att få in kompletterande krav eller nya krav 
genom att skicka ut ett frågeformulär. 

• Observationer: En teknik där man studerar hur människor regerar 
när man använder systemet. Därmed kan man identifiera 
underliggande krav som inte användaren är medveten om. 

• Användningstester: En teknik som fokuserar på att utföra 
experiment med användaren för att identifiera krav. 
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• Prototyper: En teknik för att visa prototyper över systemets grafiska 
layout som bör användas vid kundanpassning och vid utformning av 
skräddarsydda system. 

• Användingsfallsmodellering: Denna teknik går ut på att identifiera 
aktörer och rollers användningsfall/flöden i systemet. 

• Personas: Med personas innebär det att man skapar fiktiva personer 
som har olika egenskapar för att identifiera och diskutera 
användarnas krav. 

• Cardsorting: Detta är en teknik för att gruppera begrepp för att 
lättare hitta samband i informationsvisningen. 

• Laddering: En teknik för att underlätta förståelsen av olika termer i 
samband med nya projekt. 

• Kravdagbok: En teknik som är enkel att använda i små och stora 
projekt. Bra teknik för användare som inte är vana vida att jobba i 
strukturerade tekniker. 

 
I föregående stycken har vi beskrivit kravhanteringsprocessen med dess 
aktiviteter som ska leda till att krav identifieras, valideras och därefter 
dokumenteras i en kravspecifikation. Vi har även gått igenom olika 
kravinsamlingstekniker. I följande stycken behandlar vi tekniken 
storyboarding. Vi beskriver även scenarier då detta är en teknik som ofta 
förekommer tillsammans med storyboards. 

3.6 Vad är storyboards? 
I detta kapitel gör vi en fördjupning i teorierna rörande storyboards.  
 
Storyboarding är en teknik som består av en kombination av skisser och 
narrationer oftast i form av illustrationer och scenarier. Man ritar upp en 
serie som visar hur ett användningsfall utspelar sig i gränssnittet. För att öka 
förståelsen och ge ett större engagemang samt en möjlighet för betraktaren 
att leva sig in i beskrivningen använder man pratbubblor, tänkande, pratande 
och kännande beskrivningar av personer. Genom att använda sig av en 
kombination av textuella beskrivningar, scenarier, och skisser som är 
uttrycksfulla samt flexibla får man fördelarna att betraktaren lätt kan sätta sig 
in i budskapet och skapa en förståelse.  
 
Storyboards skapar möjligheten till att utrycka ett systems dynamik med 
hjälp av animeringar eller andra dynamiska förlopp. Nackdelen med 
storyboards är att det tar lång tid att revidera om vid förändringar. Man 
måste rita om och ändra på många olika ställen i berättelsen. Men vilket man 
kan delvis lösa genom att rita upp viktiga delar detaljerat och omgivande 
bakgrunden i en mer skissartad form. (Löwgren & Stolteman, 2007) 
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Wikipedia beskriver ett storyboard på följande sätt: ”… är en serieliknande 
översikt över ett filmmanus, som görs inför en filminspelning för att 
illustrera handlingen och händelseförloppet i filmproduktion”.  
 
Man kan kategorisera storyboards i tre olika typer beroende på hur stor 
interaktionen man har med användaren: passiv, aktiv eller interaktiva. 
(Leffingwell & Widrig 2000)  
 

• Passiva storyboards berättar en historia för användaren genom 
skisser, bilder, skärmdumpar, PowerPoint presentationer, eller 
prover på outputs. I passiva storyboards leder utvecklaren 
användaren genom att förklara varje steg i storyboardsen.  

• Aktiva storyboards försöker att visa en film som inte har blivit 
producerad. En automatiserad animering, PowerPoint presentation, 
eller till och med en spelfilm. Aktiva scenarier tillhandahåller 
automatiserade beskrivningar över hur systemet skall agera i 
specifika scenarier.  

• Interaktiva storyboards låter användaren uppleva systemet så 
realistiskt som möjligt. Detta kräver att användaren är deltagande. 
Interaktiva storyboards kan vara simulationer eller modeller i full 
skala uppbyggda av engångskod. Avancerade modeller uppbyggda 
av engångskod kan jämföras med prototyping.  

 
När man konstruerar ett scenariobaserat storyboard fångar man samma 
komponenter som i en textbaserad scenariomodell. Ibland räcker det med en 
person i en bild för att förklara händelsen eller utgången av den. Storyboards 
är inte lika formella som textuella scenarier men betydligt roligare att 
använda. Storyboards är en bra startpunkt när man skall förklara en 
verksamhet och när man har många inblandade människor. (Robertson, 
1999) 
 
Storyboards förknippas ofta med filmindustrin som bildmanus och begreppet 
härstammar från filmens värld. Det är ett sätt att beskriva alla "scener" i 
filmen med hjälp av bilder och text för att tydligt visa vad som ska ske i 
varje scen och hur det ska se ut. Vilka saker finns med på bild, vilken 
kameravinkel ska användas och så vidare. (Häggstrand, 2001) 
 
”Det är lite som att skriva ett recept. När du är färdig ska det bara vara att 
plocka fram ingredienserna och sätta igång” (ibid.) 
 
I kravsammanhang används storyboards med samma syfte. Robertson (1999) 
skriver att människor tenderar att identifiera sig med seriefigurer eller andra 



Litteraturstudie 

25 

människoliknande gestaltningar vilket underlättar förmågan att kunna ge bra 
feedback och input till det fortsatta arbetet med identifiering av krav. 
 
Leffingwell & Widrig (2000) förklarar syftet med storyboarding på följande 
sätt: 
 
”The purpose of storyboarding is to elicit ”Yes, But” reactions”. (ibid.) 
 
Leffingwell & Widrig (2000) menar att reaktionen från användaren är viktig 
eftersom man tolkar ett svar på många olika sätt. En enkel illustration räcker 
för att få en reaktion från användaren vilket gör att kravprocessen kan 
fortsätta.  

3.7 Hur fungerar tekniken storyboarding? 
Inom kravhanteringsområdet tillämpar man samma principer vid uppritandet 
av storyboarding som i filmbranschen. Dahlgren (2007) beskriver ett antal 
punkter som man bör tänka på vid uppritandet: 
 

• Skapa djup. 
• Variera bildutsnitt och kameravinkel. 
• Använd gärna annorlunda och nyskapande kameravinklar.  
• Använd vinklade bilder för att dramatisera eller förstärka bilden.  
• Använd mycket närbilder, bl.a. för personliga ögonblick.  
• Använd många klipp, det blir både intressantare och roligare.  
• Säg det med ljus! Olika ljussättningar kan förmedla olika känslor 

och stämningar.  
• Bildavsökningen. Ligger motivet i efterföljande bilder rätt?  
• Placera motivet rätt i bild.  
• Tänk på blick- och rörelseriktningar, rollfigurerna får inte plötsligt 

börja gå åt ett annat håll.  
• Gör inte efterföljande bilder för lika. 
 

Fem tips för att kreera djup i bilden: 
 

• Använd vidvinkelobjektiv, så att föremål snabbt krymper ju längre 
bort de kommer.  

• Låt föremål i förgrunden överlappa föremål som ligger längre bort i 
bild.  

• Skapa djup i bilden genom ljussättning. Undvik allt för platt ljus.  
• Använd kort skärpedjup, så att föremål bakom och framför motivet 

ligger i oskärpa.  
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Du behöver inte vara konstnär för att för att rita en storyboard - enkla 
streckgubbar räcker, med konturer av detaljer och andra saker i bakgrunden. 
(ibid.) 

3.8 Scenarier 
Scenarier är en annan teknik för att beskriva krav. Att beskriva kraven i en 
textuell och narrativ form är både snabbt och ett tillgängligt sätt för att bidra 
med gestaltning av kraven. Man bör göra scenarier så personliga som 
möjliga så att man tvingar fram frågor om det framtida användandet. 
Scenarier erbjuder en flexibel teknik som kan användas för att beskriva 
detaljer i krav eller att beskriva övergripande krav och designlösningar. Man 
kan använda scenarios i ett mycket tidigt skede då det i stort sett handlar om 
att bearbeta och förankra visionen. Nackdelen med scenarios är att man 
ibland saknar precision i berättelsen och att det kan bli en väldigt stor volym 
av texten. Tekniken erbjuder inte enbart textuella berättelser över krav utan 
också stora kommunikations möjligheter (Stolteman & Löwgren 2007) 
Eftersom de flesta är välbekanta med texter och skrivprocessen kan man till 
och med få användarna att skriva ett eget scenario (Robertson, 1999). Själva 
processen med att ta fram scenarier beskriver (ibid.) enligt följande:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 4 - Robertsons Prototyp process 
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Bilden beskriver hur ett krav föreslås som sedan designas eller byggs i form 
av någon prototyp dvs. en teknik som tex. scenarier, storyboards etc. 
Användaren utvärderar kravet som mynnar ut i ett resultat. Resultatet 
analyseras och beroende på svar gör man en ändring eller lägger till det som 
ett potentiellt krav.   
 
Sammanfattningsvis har vi nu i den teoretiska delen beskrivit viktiga 
begrepp som spelar en betydelsefull roll i vår undersökning. Vi har 
presenterat kravhanteringsprocessen med dess aktiviteter som skall leda till 
dokumentering av kraven i en kravspecifikation. Vi har diskuterat 
kravspecifikationens roll i ett systemutvecklingsprojekt och som ett underlag 
för systemutvecklarna. Kraven i kravspecifikationen kategoriseras ofta i 
funktionella och icke-funktionella krav. Vi tar upp tekniken storyboarding 
tillsammans med scenarier och beskriver ett antal punkter över vad man bör 
tänka vid designen av storyboards. 
 
I analysen använder vi oss av dessa nyckelbegrepp samt den text vi 
presenterar i kapitel 2.4, Utgångspunkt för analys, för att analysera våra 
empiriska data. 
 
Sammanfattning till teoridelen 
I vår litteraturstudie har vi behandlat många olika begrepp så som 
kravhanteringsprocessen med dess olika aktiviteter, insamling, analys, 
dokumentering och validering samt förvaltning. Syftet med 
kravhanteringsprocessen är att de rätta kraven dokumenteras i en 
kravspecifikation. Kravspecifikationen ska alltså förmedla en beskrivning av 
hur systemet ska bete sig med systemegenskaper och attribut. Dessa krav 
brukar kallas för funktionella krav. Kravspecifikationen ska även innehålla 
de krav rörande vilka premisser och limitationer systemet ska fungera, icke-
funktionella krav. Vi har dessutom presenterat olika tekniker för insamlig av 
krav och fördjupat oss i storyboards och scenarier.  I nästa kapitel 
introducerar vi vår fallstudie samt våra resultat. Vi har studerat hur 
systemutvecklare uppfattar tekniken storyboarding och hur det är att arbeta 
utifrån en kravspecifikation som utgörs av storyboards och scenarier. 
Respondenterna har haft olika roller inom fallprojektet vilket bidrar till att vi 
fått en mer omfångsrik bild av fenomenet.  
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4 Empirisk studie 
Detta kapitel beskriver vår empiriska studie som är en fallstudie. Vi 
presenterar fallverksamheten, fallet samt den kontext i vilken dessa begrepp 
förekommer. Vi presenterar även de intervjuer som vi genomfört i 
fallstudien. 

4.1 Organisation - fallverksamhet 
InnovationLab är ett center för system- och programutveckling. 
Verksamheten har en nära koppling till den IT och designforskning som 
bedrivs på Institutionen för Data- och Affärsvetenskap på Högskolan i 
Borås. InnovationLab omfattar sex stycken anställda och en ledningsgrupp 
beståendes av åtta personer som i någon form har anknytning till 
verksamheten. InnovationLab upprättar partnerskap med företag och 
organisationer där ett samarbete prioriteras. De arbetar för ett bilateralt 
utbyte av exempelvis affärskontakter, idéer, erfarenheter, kunskap och 
kunder. Verksamheten baseras på tre grundstenar, dessa är: 
 
Akademi: De system som InnovationLab realiserar syftar till att användas i 
en akademisk miljö eller har en nära relation till akademin.  
De har även en tät koppling till forskning och realisering av 
forskningsrelaterade projekt.  
 
Profession: Verksamheten strävar efter att främja kunskaps- och 
erfarenhetsutbytet med näringsliv och förvaltning kring avancerad 
yrkesutövning inom system- och programutveckling.  
 
Innovation: Framkantstänkande och stark koppling till IT-relaterad 
forskning präglar InnovationLab.  
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4.2 Fallstudie 
I detta stycke beskriver vi vår fallstudie och introducerar er i e-Mekonceptet. 
Vi redogör för syftet med e-Me och redovisar resultatet av de insamlade data 
vi erhållit genom respondentintervjuerna. Vi följer även ett storyboard med 
tillhörande scenario som respondenterna ansåg vara bra och ett som de ansåg 
vara mindre bra. Vi gör detta för att identifiera positiva och negativa 
aspekter med storyboards.  
 

”e-Me en betjänt på nätet…,E-me har koll på allt från vilken sal 
föreläsningen är i till vilket humör du är på. Den elektroniska betjänten är 

just nu en del av vardagen för en grupp studenter i Borås. Om några år 
kanske den finns hos dig, och håller reda på ditt liv”, 

Göteborgsposten 2007-03-30. 

4.2.1 Introduktion av fallet 

E-Me skall fungera som en personlig portal, som något ”levande” i ett 
”elektroniskt universum”. E-Me ska fungera som en elektronisk assistent 
som alltid är aktiv även i situationer då man, som användare inte aktivt 
använder den. Uppkomsten av e-Me ligger i dagens ”serviceparadox” vilket 
syftar till det informationsöverflöd dagens samhälle utsätts för med 
webbsidor, e-mail, tjänster och textmeddelanden samtidigt som det finns en 
frustration över att det inte finns tillräckliga elektroniska möjligheter. E-
Meprojektet är ett forskningsprojekt finansierat av Svenska 
forskningskonsortiet i samarbete med Intel, Microsoft, VISA, Telia med 
flera. (Albinsson, 2005)  

4.2.2 Kravframtagning - Workshops  

E-Meprojektets första del var att jobba med workshops i Borås, Stockholm 
och Barcelona för att identifiera studenternas behov och önskemål. Varje 
workshop genomfördes enligt följande:  
 
Workshop 1: Första workshopen diskuterade studenter i grupper deras egen 
situation i förhållande till skola, myndigheter, företag, shopping, fritid, 
privatliv, e-mail, mobiltelefon etc. Man tog del av varandras resultat och 
utvärderad dem. Syftet med första workshopen var att säkerställa att man tog 
upp rätt funktionalitet.  
 
Workshop 2: I den andra workshopen diskuterade man i grupper om hur en 
vanlig vecka kan se ut för en student. Man diskuterade även konceptet med 
en mångsidig, närvarande elektronisk tjänst. Man presenterade resultatet i 
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form av scenarios, illustrerade med hjälp av seriefigursteckning, stroyboards 
och blädderblock. 
 
Workshop3: I tredje workshopen bearbetades och utvecklas de skrivna 
scenarierna. Vissa av scenarierna illustrerades som seriefigursteckning.  
 
Resultatet från detta blev åtta olika scenarier innehållande presumtiva 
situationer för studenter med den elektroniska assistenten e-Me. Scenarierna 
bestod av textbeskrivningar och kompletterades med storyboards. Den 
grafiska utformningen av storyboardsen till e-Mefoldern skapades av en 
illustratör på företaget Maestro. Dessa editerades genom att skapa personas 
till fiktiva personer som kan tänkas använda systemet. Huvudpersonen är 
”Nya”, en kvinnlig arkitektstudent.  
 

 
Figur 5 - Storyboard e-Me 
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4.2.3 Fallet e-Me 

I e-Meprojektet tillämpar man sig av co-design som ett angreppssätt på 
utformningen till designen. Själva idén med co-design är att man har en nära 
relation mellan produktutvecklingen och inblandade parter som skapar 
kunskapen om den. Projektet omfattar ett stort antal intressenter och 
utformare. E-Mekonceptet går ut på att hjälpa studenter genom att 
koncentrera många organisationer och tjänster på ett enda ställe. (Lindell, 
2006)  
 
Under starten av e-Meprojektet skapades, som tidigare nämnts en folder över 
önskemål och krav i form av scenarios och storyboards. Projektet fokuserade 
därefter på nödvändiga protokoll, mjukvara, tjänster, affärsmodeller och 
beslut så att studenter får möjligheten till använda sig av e-Me. (Albinsson, 
2005) Efter foldern genomförde man ett pilotprojekt med ett antal testpiloter 
för att utvärdera resultatet.  
 
När e-Mefoldern fastställts som kravspecifikation involverades 
systemutvecklarna på InnovationLab, som startade med realiseringen av 
pilotprojektet i samband med att e-Mefoldern presenterades för 
föreståndaren4. Denna folder fungerade alltså som kravspecifikation och 
underlag för utvecklingsarbetet. Realiseringen skedde till största delen på 
InnovationLab och endast viss design delegerades till ett konsultföretag.  
 
Denna kravfolder utelämnade mycket teknisk information, enligt 
respondenterna, vilket innebar att många beslut rörande systemet, e-Me 
lämnades till systemutvecklarna på InnovationLab. Friheten att fatta egna 
beslut kring systemet uppfattades både positivt och negativt av 
respondenterna. I vissa fall har det försvårat arbetsprocessen och själva 
utvecklandet. InnovationLab har under projektets gång haft en god och 
kontinuerlig kommunikation med projektgruppen. Vilket har lett till att 
besluten har kunnat kommuniceras till projektledningen för direkt respons. 

4.2.4 Utformning av kravspecifikation 

I e-Meprojektet har man identifierat scenarier som den bästa användbara 
komponenten i det valda designspråket. Ett scenario är en berättelse om en 
aktör i ett händelseförlopp. Scenarierna erbjuder en beskrivning av 
intressenters perspektiv och relationer mellan organisationer och IT-
artefakten, e-Me. De beskriver hur aktören interagerar med IT-artefakten. 
(Albinsson, 2005) 

                                                      
4 Respondent A föreståndare på InnovationLab 070424. 
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E-Mefoldern har fungerat som kravspecifikation i systemutvecklingen på 
InnovationLab och dessutom som en marknadsföringskanal till intressenter. 
Detta anser respondenterna vara positivt då man lätt förstår konceptet och 
syftet med systemet. Bilderna och narrationerna fångar betraktarens 
uppmärksamhet och de är underhållande.  
 
E-Mefoldern producerades under ett initialt skede av projektet i samarbetet 
med en illustratör. Varje scenario beskriver ett användningsfall i form av en 
berättande text. Varje scenario har även ett storyboard som visar med bilder 
det händelseförlopp som scenariot beskriver. Illustratören fick fria händer 
vad gällande framtagningen av de visuella bildförslagen samt dess 
utformning. Hon deltog från i projektets uppstart och hade en passiv roll. I 
rollen som grafisk designer upplevde hon att projektledningen gav henne 
raka direktiv vad gällande syfte och målbild med illustrationerna.   
 
Albinsson (2005) motiverar valet av storyboards som en teknik med att det 
vanligen uppkommer svårigheter i kommunikationen med textdokument. 
Han anser även att scenarier och storyboards är ett effektivt sätt att undvika 
dokument. En annan positiv aspekt är av seriefigursteckning är de inte är så 
precisa. De kan visa en interaktion mellan en dator och användaren utan att 
visa själva applikationen eller själva interfacet. Att vara odetaljerad är en 
viktig kvalitet som bidrar med att användaren och intressenterna kan 
diskutera konceptet på en högre nivå. Men framförallt skapa 
seriefigursteckning en känsla, frustration, inspiration eller provocering. 
Albinsson (2006) 
 
Detta är något som upplevdes som positivt av illustratören. Hon kunde 
därmed hålla designen på en övergripande nivå utan svåra och krångliga 
detaljer. Däremot responderade systemutvecklarna på InnovationLab att 
detta ur deras perspektiv upplevdes negativt. Som systemutvecklare är man 
intresserad av de detaljer som utgör helheten, systemet.  

4.2.5 Problematik 

Designspråket med scenarier och storyboards erbjuder både fördelar och 
nackdelar. Fördelarna med dramatiserade scenarier är att de är mera 
”kompakta” dvs. de förmedlar en berättelse effektivare ett traditionellt 
kravdokument skulle ha gjort. De är dessutom effektiva när det gäller att 
hitta designbrister i artefakten. Seriefigursteckningar är också både är billiga 
och snabba att tillverka och som dessutom inte kräver några tekniska 
förutsättningar för att kunna läsas. (Albinsson, 2006)  
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”storyboards samt scenarier är en bra teknik i ett initialt skede av ett 
utvecklingsprojekt. Tekniken ger även en övergripande föreställning 
om projektet och hur den färdiga produkten ska fungera”  5 

 
”en bra teknik vid en inledande konceptbeskrivning” 6 

 
Samtliga inom InnovationLab har tagit del av scenarierna och storyboardsen 
för att skaffa sig en uppfattning om konceptet och idén. Projektgruppen har 
tillsammans med InnovationLabs föreståndare valt ut prioriterade 
huvudscenarier för realisering. Respondenterna uttryckte en gemensam 
uppfattning om detaljnivån som var för låg för att realisera systemet. Därför 
var man tvungen att komplettera e-Mefolderns huvudscenarier med en mäng 
mikroscenarier. Detta skedde internt på InnovationLab. Där utvecklarna för 
övrigt är vana vid att arbeta med raka och specifika krav som ofta är väldigt 
uttömmande och därmed var fler av respondenterna ovana med tekniken som 
sådan. 

 
”Foldern är framtagen av forskare som har en väldigt bred syn på 
verkligheten men som systemutvecklare är man kanske inte en 
visionär på samma sätt” 7 

 
Man har en viss förståelse på InnovationLab av att forskarna har denna bild 
och det kan ibland vara svårt att försätta och tolka dessa idéer till kod. 
Kraven som utformades i projektgruppen gick via InnovationLabs 
föreståndare som vidareförmedlade informationen till resterande 
systemutvecklare. Det har, enligt respondenterna inte förekommit några som 
helst konflikter vad gällande tolkningen av de krav som e-Mefoldern 
presenterar. Då föreståndaren varit en förmedlare mellan projektgruppen och 
systemutvecklarna har eventuella oklarheter i kravfoldern förmedlats och 
kommunicerats via denne. Riskerna med detta var uttryckligen att 
föreståndaren kan tolka kraven på sitt sätt som i sin tur tolkas av 
systemutvecklarna.  
 
Respondenterna saknade detaljrikedomen och den innehållsstruktur som en 
traditionell kravspecifikation erbjuder i storyboardsen. Ett väsentligt 
problem var att utskilja vilken data, input och output, som förväntas 
genereras. Därför var man tvungen att utgå från mikroscenarierna och endast 
ha foldern som ett internt stöd vid utvecklingsarbetet.  
 

                                                      
5 Respondent A på InnovationLab 070424 
6 Respondent C på InnovationLab 070508 
7 Respondent B på InnovationLab 070426 
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4.3 Bra/mindre bra storyboard 
På grund av att detaljnivån inte har hållit den önskade standarden ur 
systemutvecklarnas perspektiv saknade man också designförslag. 
InnovationLab tvingades att fatta beslut utöver kravspecifikationens direktiv. 
Dessa beslut har handlat om design av information, design på gränssnittets 
utseende samt viss funktionalitet.  
 
De scenarier med tillhörande storyboards som ansågs var lättast att förstå 
innehöll oftast en tydlig funktion och med ett begränsat antal möjligheter 
med tydliga bilder och konsekvent illustration.  Det som bidrog till att vissa 
bilder var mer svårtolkade var bland annat att de abstrakta idéer som 
illustrerades. Det berodde även på för långa och för odetaljerade 
händelseförlopp. 
 

”storyboardsen hade sett ut på ett annorlunda sätt om de, som 
systemutvecklare, hade varit med i framtagningen av kraven och 
bilderna, storyboardsen.” 8 
 

Utvecklarna på InnovationLab anser dock att tekniken kompletteras väl med 
den textuella beskrivningen, scenarierna. De anser även att tekniken inte 
skulle fungera utan de kompletterande texterna.  
 
Som systemutvecklare är man van med en viss bildkomplettering till 
textuella kravspecifikationer. Dessa bilder presenteras ofta i diagram och 
illustreras med hjälp av en viss notation som kräver att man har förståelse för 
programmering samt systemutveckling. För att använda sig av detta krävs 
alltså en viss teknisk kunskap och används ofta internt under utvecklingens 
gång. Detta krav finns inte alls i användningen av storyboards, som kan 
förstås av alla vilket respondenterna upplever som positivt i ett initialt skede 
av utvecklingsprojektet, dock är steget från bilderna i e-Mefoldern till 
kodning för stort. 

4.4 Illustration  
Illustrationen av storyboardsen har skapats av en illustratör på företaget 
Maestro. Illustratören fick ett antal berättelser, scenarier, som skulle 
omvandlas till illustrationer. Valet av seriefigursritning bestämdes av 
illustratören själv i samråd med projektgruppen som klargjorde vilken 
budget, tid och målram som gällde. Berättelserna och bilderna från 
workshopen var underlag för skapandet av storyboardsen. Som illustratör 
tokades underlaget och tranformerades till bilder. Hon fick dessutom friheten 
att lägga till detaljer och fylla ut berättelsen. Vissa händelseförlopp kortades 

                                                      
8 Respondent A på InnovationLab 070426 
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för övrigt ned. Riskerna med denna frihet uttryckte illustratören, var att 
bilderna visar en subjektiv tolkning. 
 

”utmaningen ligger i att ge läsaren en bild genom att läsa text och 
sedan en annan ”extrabild” genom storyboardsen.” 9 

 
Man tog fram en formatmall för att sedan skissa och rita upp bilderna med 
hjälp av datorn. I produktionsarbetet gjordes alla bilderna i en dator som har 
fördelarna med att de är de är skalbara, färgsäkra, ändringsbara. Nackdelarna 
är att är att andra kan göra ändringar utan att illustratören är med. 
Produktionen tog 3 dagar att genomföra och var satt till en hård tidsram. 
 

”Bilderna ger en annan vinkel av historien på ett mer attraherande 
och humoristiskt sätt än text kan göra.” 10 

 
Man har strävat efter en färgstark serie utan gråskalor med nyskapande 
vinklar och miljöer. Seriesidorna skulle även vara vackra och fungera som 
egna grafiska blad. Illustratören fick designa fritt och var positivt inställd till 
att få hitta på bihistorier i serierna för att skapa en helhet. Illustratören tycker 
att storyboards är ett bra kommunikationsmedium eftersom det är 
underhållande och kan ge fler olika perspektiv på en händelse. 
 
Respondenterna, som använt e-Mefoldern som kravspecifikation, anser att 
illustrationerna i storyboardsen är roliga, underhållande samt attraherande 
för den som betraktar.  
 

4.5 Sammanfattning 
Vi har tidigare i fallstudien beskrivit e-Meprojektet och varför man har valt 
scenarier och storyboards som ett designalternativ. Vi presenterar 
inledningsvis de positiva och negativa aspekterna med tekniken 
storyboarding som vi funnit i den empiriska undersökningen. Vi 
sammanfattar även de aspekter som bidragit till varför ett visst scenario 
tillsammans med tillhörande storyboard uppfattas som bra respektive mindre 
bra. 
 
Negativa aspekter med storyboarding som teknik:  

• Ingen detaljerad illustration. 
• Ingen ingående eller utgående data beskrivs. 
• Icke-funktionella krav är svårt att beskriva. 

                                                      
9 Respondent C på Maestro. 070508 
10 Respondent C på Maestro. 070508 
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• Bilderna saknar beskrivning mellan olika händelseförlopp. 
• Bilderna är överdrivna. 
• Tekniska beskrivningar över nödvändiga funktioner saknas.  
• Otydliga förutsättningar för funktioner. 
• Beskriver kraven på en övergriplig nivå. 
• Otydlig uppfattning av bilderna. 
• För få bilder per sida. 

 
Positiva aspekter med storyboarding som teknik: 

• Bra för att kommunicera ett syfte/idé/koncept. 
• Bra kommunikationsmedium för många intressenter. 
• Enkelt att förstå och humoristiskt.  
• Kräver inga tekniska förberedelser eller kunskaper. 
• Beskriver kraven på en övergriplig nivå. 

 
Vi har tidigare listat negativa och positiva aspekter med tekniken, 
storyboarding som kan påverka tolkningen och uppfattningen av dess 
innebörd. Vi gör nu en sammanställning över skillnaderna mellan ett bra och 
ett mindre bra storyboard som respondenterna från vår fallverksamhet ansåg 
vara enklast respektive svårast att förstå.    
 
Ett bra scenario och storyboard är:  

• Enkelt illustrerat med fokus på funktionen. 
• Tydligt i beskrivningen av händelseförloppet.  
• Tydligt vad gällande idén och ändamålet. 
• Detaljerat i beskrivningen av nödvändig funktionalitet. 
• Övergripande i beskrivningen av krav. 
 

Ett mindre bra scenario och storyboard är: 
• Otydligt i illustrering av nödvändig funktionalitet. 
• Otillräckligt i förklaringen av huvudidén. 
• Otillräckligt i förklaringen av funktionalitet. 
• För låg detaljnivå. 
• Otydligt vad gällande in- och utdata. 
• Plottriga och diffusa. 
• Otydligt vag gällande händelseförloppen ”mellan” bilderna. 
• Kraven beskrivs på en övergripande nivå. 
 

Vi har nu sammanfattat positiva respektive negativa aspekter med tekniken 
som sådan. Vi har dessutom sammanfattat vad som karaktäriserar ett bra 
respektive ett mindre bra scenario tillsammans med storyboard enligt 
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respondenterna. Vi använder oss av dessa punkter i vår analys samt i vår 
slutsats. 
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5 Analys och diskussion 
Detta kapitel presenterar vår analys av litteratur samt våra empiriska data. 
Vi komparerar litteraturen med empirin för att påvisa överensstämmelser 
och avvikelser som vi dessutom för en diskussion kring. Analysen utgör en 
grund till besvarandet av våra forskningsfrågor. Vi presenterar analys och 
diskussion efter var delfråga för tydlighetens skull. 
 
Storyboards 
Enligt Löwgren & Stolteman (2007) innefattar storyboarding en 
kombination av textuella beskrivningar, scenarios, och skisser som är 
uttrycksfulla och flexibla. På så sätt får man fördelarna att användaren lätt 
kan sätta sig in i förståelsen. Ytterligare förståelse skapas genom 
användningen av pratbubblor, tänkande, pratande och kännande 
beskrivningar av personer.  
 
Storyboarding är en teknik som innebär att genom en illustration presentera 
en ”layout” för intressenter som sedan kan komma med vidare reaktioner 
och åsikter. Storyboarding anses vara en enkel och relativt billigt sätt för att 
kommunicera en idé och ett koncept på ett snabbt sätt.  
 
Inom systemutvecklingsprojekt finns ofta många aktörer inblandade. En av 
anledningarna till att krav inte uppfattas på det sätt som avsetts avsaknaden 
av en gemensam terminologi. Detta i sin tur kan leda till att resultatet, 
systemet, inte uppfyller förväntningarna och därmed uppfattas som 
misslyckat. Chaib (1996) anser att kommunikation med hjälp av bilder är en 
säkrare form än med ord då informationen som illustreras percipieras i större 
utsträckning på det sätt som avsetts. 
 
I fallet med e-Me har kravställarna haft olika nationalitet och kommunicerat 
på engelska som inte är modersmålet. Här skulle man kunna se att 
bildspråket i storyboardsen förmedlar och underlättar förståelsen som enligt 
Chaib (1996) är övernationella. 
 
Storyboardsen har haft en avgörande roll i fallet då idéerna har 
kommunicerats till en heterogen grupp intressenter bestående av studenter, 
universitet, företag samt statliga organ. 
 
I den empiriska undersökningen framkommer det tydligt att man anser att 
storyboards är ett utmärkt kommunikationsmedium för att förmedla idén och 
syftet med systemet. E-Mefoldern är enligt respondenterna ett bra 
kommunikationssätt som får alla intressenter att förstå intentionen med 
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projektet. Det ger även en god överblick av hur det färdiga systemet kommer 
att bete sig och nyttan med det. 
 
Leffingwell & Widrig (2000) beskriver tre olika kategorier som man kan 
dela in storyboards i, passiva, aktiva och interaktiva storyboards.  
E-Mefoldern kan kategoriseras som passiva storyboards då man beskriver 
dem i serieskisser och textuella beskrivningar.  
 
Enligt (ibid.) skall skaparna av storyboardsen vägleda betraktaren igenom 
bilderna för att skapa förståelse och därigenom få feedback. Författarna talar 
även om en muntlig kommunikation som komplement till bilderna. I vår 
empiriska fallstudie framkommer att kontinuerlig vägledning från 
projektgruppen har hjälpt systemutvecklarna i tolkningen av bilderna som 
skulle realiseras. Bilderna skulle enligt respondenterna inte fungera som 
enda kravspecifikation utan den muntliga kommunikationen och de textuella 
beskrivningarna i form av scenarier.  
 
Respondenterna stödjer valet av passiva storyboards som ett sätt för att 
kommunicera krav och man ser inget annat alternativ för att kunna få alla 
intressenterna att snabbt bli insatta i idén på ett underhållande sätt. 
 
I detta fall har storyboardsen i e-Mefoldern, även använts som en 
kravspecifikation för realiseringen av systemet vilket, enligt respondenterna 
kräver en mer omfattande detaljrikedom. Vi tolkar detta som att foldern med 
storyboards tjänar sitt syfte att skapa en förståelse för projektet och 
resultatet, även att fungera som kommunikationsmedium för projektets 
intressenter. E-Mefoldern med storyboardsen tjänar dock inte sitt syfte som 
kravspecifikation för realiseringsarbetet. 
 
Kravhanteringsprocessen 
Kravhanteringsprocessen inom e-Meprojektet kan beskrivas på två olika 
nivåer. Den första kravhanteringsprocessen skedde med projektledningen 
tillsammans med slutandvändare, studenter, genom olika workshops. 
Resultatet av detta kom att bli kravspecifikationen dvs. e-Mefoldern med 
scenarier och storyboards. Denna överlämnades till InnovationLab för att 
realiseringsarbetet skulle ta vid. På InnovationLab skedde ytterligare en 
kravhanteringsprocess där kraven detaljerades.  
 
1. Frambringning och insamling av krav  
På InnovationLab hade man e-Mefolderns storyboards och scenarier som 
kravspecifikation att utgå ifrån. Frambringningen byggde vidare på de 
scenarier som e-Mefoldern presenterar och som internt kallades för 
mikroscenarier vilka kompletterades med en större detaljrikedom. I denna 
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process var förutom InnovationLab även representanter för projektledningen 
deltagande.  
 
2. Kravanalys och förhandling  
Analysen som InnovationLab genomförde handlade om att efterforska vad 
som faktiskt gick att realisera rent tekniskt. Vissa av kraven i e-Mefoldern 
gick inte att genomföra som tänkt och därmed arbetade InnovationLab fram 
förslag som presenterades för projektledningen för beslut. 
 
3. Dokumentering av krav  
Den dokumentation som skedde internt på InnovationLab gjordes med hjälp 
av mikroscenarier tillsammans med andra textuella beskrivningar av krav 
som mer liknade en traditionell kravspecifikation. Eftersom denna 
kravspecifikation endast användes internt krävdes inte en specifik 
terminologi eftersom man har ett gemensamt språkbruk. 
 
4. Kravvalidering  
Den kvalitetssäkring som genomfördes på de interna kraven på 
InnovationLab var att de granskades av projektledningen. 
 
Illustration 
Vi har i teorin tagit upp ett antal punkter som man bör beakta vid skapandet 
av ett storyboard. Dahlgren (2007) är en av dem som berör viktiga aspekter 
kring tillvägagångssättet i storyboardning. I skapandet av e-Mefoldern 
tillämpas många av dessa punkter. (ibid) menar också att man inte behöver 
vara konstnär för att rita storyboards utan det räcker med enkla streckgubbar 
och konturer av detaljer i bakgrunden. I detta fall har storyboardsen 
designats och illustrerats av en ”konstnär”, en grafisk designer. I denna 
kontext har det funnits höga krav på illustrationerna då bilderna ska vara dels 
en marknadsföringskanal och dessutom en kravspecifikation för realisering. I 
detta fall hade inte simpla streckgubbar varit tillräckligt. I detta fall har det 
handlat om att få studenter att se nyttan med att använda systemet, e-Me. Det 
har även handlat om att få universitet att intresseras och vilja tillhandahålla 
systemet för sina studenter. Dessutom att få företag engagerade i att sponsra 
och stödja samt att få statliga organ att vilja vara delaktiga.  
 
Projektets primära målgrupp har varit högskole- och universitetsstudenter 
och bilderna har illustrerats med utgång från detta. Bildernas 
händelseförlopp illustrerar studenters vardag med huvudpersoner som den 
presumtiva målgruppen kan identifiera sig med och därmed lättare att förstå 
systemet.  
 
Vissa av bilderna i storyboardsen är imaginära och abstrakta vilket bidrar till 
vissa risker i tolkningen då perceptionen påverkar människors förmåga att 
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uppleva samma situation på samma sätt. I detta fall har intressenterna som 
storyboardsen designats för, olika nationalitet, bakgrund, erfarenheter och 
kunskap osv. vilket enligt Lind (1991) påverkar tolkningen. Man har förlitat 
sig på den textuella beskrivningen, scenarierna som stödjer betraktaren och 
tolkningen.  
 
I tolkningen av dessa bilder förekommer faktorer som kan bidra till 
perceptuella problem så som ålder, kön, utbildning, social status, 
nationalitet, religion, personlighet, miljö, organisatoriska intressen. (Lind, 
ibid.) 
 
Man har i det empiriska fallet valt att skapa illustrationerna direkt i datorn 
för att säkra färgen, skalbarhet och ändringsbarhet i illustrationerna. 
Respondenten som har designat storyboardsen förklarar att hon valt skapa 
illustrationerna ur många kameravinklar för att försöka variera 
infallsvinklarna för att därmed att dramatisera bilderna. Illustratören har 
dessutom använt sig av närbilder för att skapa personliga ögonblick. 
Personer med pratbubblor, som tänker och utför handlingar illustreras i en 
färgstark serie utan gråskalor. Respondenten tyckte att utmaningen låg i att 
skapa en berättelse vid sidan av scenariotexten som syftar till att ge 
betraktaren en vidare och tydligare bild av ett händelseförlopp. Serieruterna 
och bilderna skall också ge betraktaren en annan infallsvinkel av 
narrationerna, scenarierna och betraktaren ska kunna identifiera sig med 
personerna som uppträder i storyboardsen. Respondenten påpekade att just 
detta är enligt henne, själva styrkan med serieberättelser. 
 
Vi kan se en koppling mellan empiriresultatet och teorin vad gällande de 
nyckelpunkter som finns för att skapa ”levande” berättelser. Många av dessa 
centrala punkter tillämpats för att skapa olika vinklar och djup i 
illustrationen.  
 
Illustratören har hela tiden försökt att utgå från studenters perspektiv i 
skapandet av bilderna. Lyckligtvis underlättades denna process genom att 
illustratören har tidigare erfarenheter av liknande designarbete som ska 
fungera som ett kommunikationsmedium. Omfattningen och 
detaljrikedomen i scenarierna samt i storyboardsen har varit skiftande. Vilket 
också har medfört detsamma i storyboardsen, vissa bildserier är längre och 
visar viktiga detaljer och andra visa ett mer övergripande och med ett 
abstrakt händelseförlopp.  
 
Respondenterna, i detta fall systemutvecklarna, uttryckte att bilderna i 
storyboardsen är roliga och underhållande. Dock är storyboardsen så 
övergripliga, vilket har bidragit till att systemutvecklarna inte har uppfattat 
all den väsentliga funktionaliteten. I detta fall har det inte uppstått 
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tolkningssvårigheter utan snarare luckor och brist i den information som 
pressenteras. 
 
Vi nämner ett antal tekniker i studiens teoridel som man kan tillämpa för att 
ta fram och presentera krav på. Vår teoretiska plattform över tekniker som 
tillämpas i kravhanteringen under ett IT-projekt stämmer bra överens med 
vårt empiriska resultat. Respondenterna ser att man gärna använder sig av 
storyboards i framtida projekt fast då i ett initialt skede av utvecklingsarbetet 
och att man därefter använder sig av ett mellanting mellan en traditionell 
kravspecifikation och storyboarding.  
 
Kravspecifikation 
Tidigare i teorin beskriver Eriksson (2004) vad en kravspecifikation bör 
innehålla för att man skall få en tydlig struktur och säkerställa innehållet. 
Ross och Schoman (1977) säger att en välskriven kravspecifikation är 
nödvändig för att utvecklarna skall veta vad de skall bygga. 
 
Våra respondenter påpekade att man, i ett första skede av utvecklingen, 
kunde se storyboardsen som en initial kravspecifikation. Man ansåg att 
storyboarding förmedlade själva idén med huvudkraven på ett mycket bra 
sätt. Men från en utvecklares sida ansåg respondenterna att detaljnivån och 
den innehållsstruktur som en textuell kravspecifikation har inte kan 
överträffas med storyboards och scenarier. Den empiriska undersökningen 
visar att detaljnivån och de nödvändiga funktionerna inte tas med i 
storyboardsen. Systemutvecklarna uttryckte att de funktionella kraven 
illustrerades på en övergripande nivå. De funktionella krav som e-Mefoldern 
visade var bland annat påminnelser som skickas som sms. till studentens 
mobiltelefon och kalendern som ska indikera om förändringar skett samt 
hålla studenten uppdaterad. Användaren ska även ha möjligheten att länka 
eventuella e-mailadresser till e-Me så att alla finns samlade på ett och 
samma ställe. Dessa krav som explicit uttrycks via bilderna och scenarierna i 
e-Mefoldern skulle även kunna klassificeras som normala krav. Vidare 
menar respondenterna att ytterligare en stor mängd detaljer krävs vad 
gällande de funktionella kraven för att man som systemutvecklare ska kunna 
skapa ett brukbart och fullständigt system. Teorin beskriver funktionella 
krav som ett sätt att uttrycka ett systems uppförande genom att definiera 
systemets in- och utdata samt det förväntade resultatet. Detta är något som 
saknas i e-Mefoldern anser respondenterna. Gränssnittets design behandlas 
inte heller i foldern vilket också är ett funktionellt krav. Detta motiverar 
projektledningen med att alla intressenter ska kunna läsa foldern oavsett 
teknisk kunskap. Detaljnivån motiveras av Albinsson (2006) som menar att 
de oprecisa kraven lockar till engagemang, diskussion och nya idéer och 
tankar. E-Mefoldern fokuserar på att ge läsaren en ganska abstrakt bild av 
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systemets beteende och vilken nytta man som slutanvändare kommer att ha 
av systemet.  
 
Systemutvecklarna skapade en egen intern kravspecifikation med e-
Mefoldern som underlag. De skapade även så kallade mikroscenarier som 
visar händelseförloppen mellan bilderna i foldern mer detaljerat. Denna 
kravspecifikation granskades av projektledningen. Den empiriska 
undersökningen visade också att det fanns problem i illustrationen över att 
vidbehålla berättelsen och att inte tappa bort viktiga delar. 
 
I teorin tar vi även upp icke-funktionella krav som beskrivs som 
kompletterande till de funktionella kraven. Dessa krav krävs för att uppnå 
god kvalitet på systemet. Respondenterna uttryckte att inga explicita icke-
funktionella krav beskrevs i e-Mefoldern. Vi, som forskare uppfattade att 
respondenterna i detta fall fick göra en egen bedömning av vilka 
kvalitetsattribut som förväntades av systemet. Exempel på icke-funktionella 
krav är prestanda, som i detta fall innebär att systemet ska kunna hantera 
många samtidiga användare och att dessa ska kunna använda e-Me´s tjänster. 
Ett annat icke-funktionellt krav är systemets säkerhet då det förväntas att 
hantera personlig information. I teorin talar vi om förväntade krav som en 
svåridentifierad kategori. De är implicita krav som ofta anses som 
självklarheter och grundläggande behov från kravställarens perspektiv sett. 
På InnovationLab har man erfarenhet av utveckling av andra liknade system 
vilket bidragit till att de lättare kunnat identifiera dessa grundläggande krav 
och behov. InnovationLab var även med från början av projektstart med en 
passiv roll och därmed kunde de bilda sina uppfattningar om vad som 
förväntades från projektledningens sida.  
 
Positiva och negativa aspekter med storyboards 
Löwgren & Stolteman (2007) tar upp problematiken över att det tar lång tid 
att revidera storyboards. Man måste rita och ändra på många olika ställen. 
Albinsson (2006) beskriver i sin artikel att storyboards är kompakta och 
kräver inte några tekniska förutsättningar för att kunna läsas eller visas. Med 
kompakta menar han att det tar mindre tid att läsa ett storyboard än ett 
vanligt textdokument.   
 
Storyboardsen erbjuder positiva fördelar som oftast inte finns i ett textuellt 
scenario eller i en kravspecifikation. Tekniken har som tidigare nämnts 
också en viss problematik med tolkning och korrekt uppfattning av 
berättelsen. För att presentera en korrekt bild över vilka problem som är i 
relation till storyboarding måste vi beakta hela storyboards processen från 
skapandet av illustrationerna till intressenternas tolkning av berättelserna.  
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Den empiriska undersökningen visar att det finns både positiva och negativa 
aspekter med att jobba med storyboards. Vi har följt ett bra och ett mindre 
bra scenario med tillhörande storyboard. Den illustration som lättast kunde 
tolkas och förstås av respondenterna var väldigt ”rena” och konkreta 
illustrationer med fokus på funktionen. Den illustration som å andra sidan 
var svårtolkad innehöll otydliga och abstrakta bilder som heller inte visade 
funktionalitet. Den visade heller inte de nödvändiga funktionerna för att 
huvudfunktionen skulle fungera. 
 
På InnovationLab har systemutvecklarna arbetat med olika moduler vilket 
har gjort att respondenterna tolkat sin egen modul väldigt detaljerat. 
Respondenternas svar var därför oftast fokuserade på de problem som var 
relaterade till just deras modul och inte så mycket om helheten. 
 
De positiva aspekterna med storyboardsen var respondenterna relativt ense 
om. Man ansåg att storyboards är ett utmärkt medium för att kommunicera 
med alla intressenter och kan förstås av mågnga utan tekniska kunskaper. En 
respondent var dock kritisk till användningen av stroyboarding inom IT-
projekt som ofta bedrivs under hård tidspress.  
 
Vi kan konstatera att teorin delvis stämmer överens med det empiriska 
resultatet vad gällande de negativa aspekterna utifrån utvecklarnas 
perspektiv. Teorin belyser att man bör se storyboards som ett komplement 
till scenarios och att dessa tekniker i sin tur används för att identifiera och 
skapa en förståelse för krav. Vi kan dessutom se kopplingar till teorin vad 
gällande de svårigheter som finns rörande illustreringen av storyboards. Ur 
systemutvecklarnas perspektiv har man alltså inte lyckats fånga tillräckligt 
mycket detaljer som krävs för realiseringen. Empiri och teori stämmer också 
delvis överens vad gällande de positiva aspekterna rörande storyboards som 
ett sätt att kommunicera kraven på.   
 
Vår teoretiska plattform belyser inte verktygen man kan använda sig av vid 
framtagningen av storyboards utan snarare utformningen och riktlinjer för att 
skapa ”levande” illustrationer genom olika vinklar etc. Illustratören uttryckte 
att hon valt att använda sig direkt av datorn som verktyg för att skapa 
seriefigursillustrationerna. Illustratören har i vissa fall varit tvungen att hitta 
på extra händelser för att fylla ut utrymmet i storyboardsen. Den empiriska 
undersökningen visade också att det har funnits problem i illustrationen över 
att vidbehålla berättelsen och att inte tappa bort viktiga delar. 
 
Den empiriska undersökningen visar också att det har förekommit 
tolkningssvårigheter av kraven och beskrivningarna. Vi kan här relatera till 
tidigare forskningsfråga (Kan storyboards förmedla krav så att alla 
intressenter får en gemensam tolkning och förståelse?)  
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Tolkning och förståelse 
I teorin redogör vi vad Waern (2004) menar sker vid tolkning av bilder. Han 
säger att man först och främst ser till bildernas form och dess komposition 
och att man därefter analyserar bildernas innehåll, den semiotiska analysen 
för att bilderna ska ge en mening.  
 

 
 

Figur 6 - Egen kommunikationsbild 

 
I denna kommunikationsmodell kan bruset ses som perceptionen hos 
intressenterna som betraktar storyboardsen. Tolkning står i direkt relation till 
en individs självuppfattning och beteende. Därmed är det en mängd olika 
faktorer som kan bidra till perceptuella problem, brus, så som ålder, kön, 
utbildning, social status, nationalitet, religion, personlighet, miljö, 
organisatoriska intressen. (Lind, 1991) 
 
Man kan göra en något långsökt jämförelse med en dialog som också 
handlar om att överföra ett meddelande från en sändare till en mottagare. I 
vår utgångspunkt för analys tar vi upp Grices olika kriterier för vad en dialog 
ska innehålla för att skapa meningsfull kommunikation. (se kap 2.5 
Utgångspunkt för analys) Vår empiriska studie visar att dessa kriterier inte 
uppfylls vilket innebär att kommunikationen som sker via storyboards är, 
enligt Grice, inte meningsfull. 
 
Respondenterna gav något diffusa svar till de frågor som rörde just 
tolkningen av bilderna i storyboardsen. Vi fann genom den empiriska studien 
att den denotationen skedde omedvetet hos respondenterna. Bilderna i 
storyboardsen har en uppenbar och en underliggande mening. Det uppenbara 
i bilderna är att man får följa en student i olika vardagliga situationer. Ur 
respondenternas perspektiv handlade detta om de tydliga kraven som 
bilderna illustrerar så som vilka tjänster ska e-Me erbjuda och vad ska en 
användare kunna genomföra med systemets hjälp. Dessutom handlade det 
om vad systemet ska utföra automatiskt. Den andra meningsnivån som 
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Waern (2004) beskriver kallas för konnotation, bildernas underliggande 
mening. Det konnotativa i en bild finns inte i själva bilden utan i den 
människa som granskar den. I detta fall handlar det om vad 
systemutvecklarna på InnovationLab interpreterar från storyboardsen. 
Bilderna visar vissa funktionella krav och här ser systemutvecklarna vilken 
bakomliggande funktionalitet som krävs för att kunna genomföra 
huvudfunktionen. Till skillnad från denotationen som skedde omedvetet 
uppfattade vi att konnotationen är en tolkningsprocess som sker mer 
medvetet och är en aktiv process i större utsträckning.  
 
Vi anser att systemutvecklarna på InnovationLab är en relativt homogen 
grupp avseende ålder, bakgrund, kunskap. Detta visade sig även i det som 
percipierades genom bilderna i storyboardsen. Alla respondenter var överens 
vad gällande de bilder som var lättats respektive svårast att tolka. 
Respondenterna hade därmed uppfattat och tolkat scenarierna och 
storyboardsen på samma sätt.  
I teorin talar Saussure om bilder som polysemiska och att två människor som 
betraktar en och samma bild upplever den på olika sätt vilket är dels 
beroende av betraktaren men även den kulturella kontext som denne befinner 
sig i. 
 
Respondenterna tolkade trots svårigheterna bilderna på samma sätt. 
Systemvetarna på InnovationLab valde att låta vissa storyboards realiseras 
utifrån en kulturellt betingad tolkning. Detta exemplifierades i storyboardet 
som visa kalenderns funktionalitet. Detta valdes att visas i klockslag, dagar 
och veckor. En person från en annan kultur hade troligen tolkat och 
visualiserat kalendern på annorlunda vis. Enligt vår kultur betraktar vi tiden 
som en linjär företeelse men andra kulturer uppfattar tiden som något 
återkommande, en cirkulär företeelse. Detta är enligt teorin kategorisk 
perception.  
 
Bilderna i storyboards medierar information och användningen av bilder gör 
det möjligt att överbrygga den svårighet som har att göra med att folk talar 
olika språk. Allegoriska bilder kan kommunicera abstrakta tankar. 
 
Vi har nu diskuterat och analyserat vår studie. Vi har komparerat litteraturen 
och empirin. Vår analys och vår diskussion leder oss till en slutsats som 
presenteras i nästa stycke. 
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5.1 Slutsats 
Studiens syfte har varit att öka förståelsen för storyboards. Vår huvudfråga 
handlar om storyboards som ett sätt att förmedla krav till systemutvecklaren 
i ett utvecklingsprojekt. Detta stycke inleds med ett resonemang kring våra 
slutsatser.  

5.1.1 Vad har vi lärt oss om kravspecifikation och 
storyboards? 

Vi kan konstatera att formuleringen av en kravspecifikation bör innehålla en 
viss struktur för att man som utvecklare skall få med de förutsättningar som 
krävs till det nya systemet. Systemutvecklarens centrala nyckeldokument är 
kravspecifikationen som konkret sammanfattar alla nödvändiga funktioner i 
systemet. En kravspecifikation enligt vår undersökning tyder på den inte 
behöver vara komplett för att fullfölja ett IT-projekt utan kan revideras i ett 
initialt skede av IT-projektet.  
 
Storyboards erbjuder ett utmärkt sätt att kommunicera till alla iblandade 
intressenter. Tekniken är underhållande och har en förmåga att skapa flera 
vinklar till en berättelse, scenarios. Vi kan också konstatera att det finns en 
acceptans bland systemutvecklare att använda sig av storyboards som en 
teknik för att skapa en kommunikation i ett initialt skede i ett IT-projekt med 
beställarna.(Kravställarna)  

5.1.2 Fungerar storyboards för att förmedla krav? 

I vår undersökning har detaljnivån varit ett av de ingående problemen för att 
man som utvecklare har uppfattat storyboards som en bristande teknik i att 
förmedla detaljerade krav, både funktionella och icke-funktionella krav. Det 
finns alltså brister i tekniken vad gällande att fånga den detaljrikedom över 
nödvändig funktionalitet. Detta problem uppstår då det inte finns några 
riktlinjer över vad som bör finnas med i ett storyboard. Kreativiteten i 
illustrationerna med abstrakta och allegoriska bilder kolliderar med den 
strukturbundna detaljrikedom som en systemutvecklare kräver. 
Undersökningen tyder ändå på att man kan illustrera krav i form av 
teckningar eller grafiska former.  
 
Vi har resonerat kring storyboards som ett bra kommunikationsmedium. Likt 
analysen kring tolkning tidigare i detta kapitel ser vi ett problemområde som 
kan påverka uppfattningen av storyboards, perceptionen som vi kan se som 
brus i kommunikationsmodellen. Kunskap, kultur, tidigare erfarenheter osv. 
är faktorer som påverkar vårt sätt att se på en narrativ bild. Respondenterna 
ser att avsaknaden av detaljer är ett stort problem med storyboards. Vi 
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beaktar också att de flesta av våra respondenter är systemutvecklare som 
förespråkar en detaljerade kravspecifikation.  
 
Illustratörens synsätt och skapande av storybordet påverkas också av 
personliga faktorer rörande vad hon anser vara en bra illustration. En 
homogen verksamhet/grupp har dessutom en förmåga att identifiera sig på 
ett likartat sätt vilket leder till liknade perceptuella ramar och därmed 
gemensam tolkning. 
 
Storyboards kan uppfattas som ett sätt för att kommunicera en idé men kan 
inte likställas med en dialog, som kräver en aktiv process hos både sändare 
och mottagare. 
 
Storyboards vars uppgift är att förmedla en berättelse i form av en 
bildkomposition kan illustreras på många olika sätt. Den tidigare nämnda 
problematiken angående detaljnivån i bilderna kan relateras till att 
illustrationerna inte är tillräckligt konkreta. Illustrationen kan utformas av 
professionella illustratörer eller av användarna själva för att stimulera 
kreativitet och synsätt. När krav skall förmedlas via bilder krävs dock en viss 
konstnärlig förmåga för att kunna förmedla den nivå av detaljer som krävs. 
 
Storyboardens utformning är beroende av skaparens paradigm återigen ser vi 
att relationer till uppfattning och tolkning. Vi har behandlat perceptionen 
som en form av brus kommunikationsmodellerna eftersom detta ligger till 
grund för hur bilderna tolkas. Därmed är det av största vikt att veta vem som 
ska vara betraktaren. I detta fall har betraktarna varit intressenter och 
systemutvecklare som inte har samma perspektiv.   
 
Sammanfattningsvis så kan vi se att krav går utmärkt att förmedla via 
storyboards till en grupp intressenter. Dock krävs komplement för 
systemutvecklare som är av en mer teknisk karaktär. 
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5.1.3 Hur kan man lösa problemen? 

I tekniken med storyboards ser vi brister för att en systemutvecklare skall 
kunna få en komplett förståelse för det krav som ska realiseras. 
Komplexiteten i en kravspecifikation avspeglar att man saknar riktlinjer över 
hur man bör illustrera storyboards för att de skall kunna användas av en 
systemutvecklare 
 
Vi kommer nu att presentera några förslag till ett till komplement till 
storyboarding för kravspecifikationer vars syfte är att lösa 
systemutvecklarnas problem: 
 

• För att komplettera behovet av att detaljnivån saknas för utvecklaren 
kan man lägga till ett detaljerat dokument efter att i ett initialt skeda 
använt sig av storyboarding. Detta dokument bör innefatta en 
strukturering av detaljer och nödvändiga funktioner.  

 
• Man kan också tänka sig använda sig av en standard för att rita 

storyboards. Detta avser att man lättare skall förstå illustrationerna. 
Genom att kontrollera den grafiska illustrationen i storyboards får 
man en struktur samtidigt som man har kvar det kreativa som 
tekniken erbjuder.  För systemutvecklaren skulle detta innebära en 
lättare förståelse över tex. Datainput, output mm.  

 
• En egen notationsteknik som är i form av illustrationer men inte fullt 

så kreativa för att skapa en kontrollerad struktur över viktiga 
variabler som en traditionell kravspecifikation har.  

 

5.2 Kvalitet i studien  
Vår metod har hjälp oss att utföra undersökningen på ett strukturerat sätt för 
att säkerställa att vår forskning håller en hög standard. Vi har likt 
beskrivningen i metodavsnittet (se kap 2.2.1) tillämpat ett hermeneutiskt 
synsätt. Vi har dessutom arbetat utifrån en abduktiv ansats som innebär att vi 
har tagit del av befintlig litteratur inom det aktuella ämnet som sedan 
kompletteras med empiri för att få en praktisk bild av problemområdet. 
Under studiens fortskridande har vi erhållit kunskap som bidragit till att vi 
utvecklat intervjufrågorna samt den teoretiska referensramen. 
 
Vår empiriska undersökning bestod av tre kvalitativa intervjuer samt en 
intervju via e-post för att samla in data. De kvalitativa intervjuerna lämpade 
sig bra för den här typen av undersökning då vi vid intervjutillfällena kunde 
ställa kompletterande frågor för att undvika missuppfattningar. Vi ansåg att 
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vi fick ut ett bra resultat från intervjuerna för att kunna jobba vidare med 
resultatet. E-postfrågorna var av samma karaktär som vid de kvalitativa 
intervjutillfällena. Vi fick även möjligheten att skicka kompletterande frågor 
via e-post. Detta gjorde att vi fick bättre klarhet i svaren.  
 
Vår empiriska datainsamlig grundade sig i en fallstudie som vi dessutom har 
knutit samman med den litteraturstudie vi genomfört. Kritik kan riktas mot 
fallstudien som ett sätt att genera generaliserbar kunskap. Vår fallstudie har 
syftat till att förklara och förstå ett fall i sitt sammanhang 
 
För att säkerställa kvaliteten i vår studie samt i det resultat vi kommit fram 
till utgår vi från utgå från de punkter som presenterades i kapitel 2.6, 
Utvärderingsmetod. Dessa punkter visas på Institutionen för Data- och 
Affärsvetenskaps hemsida (2003). 
 
Utvärdering av forskningsprocess 
 
Giltighet – För att en studie ska klassas som giltig ska den innehålla goda 
teoretiska och empiriska argument för de slutsatser som tagits fram. Detta 
tycker vi att vi uppfyller då vi använt oss av litteratur skriven av erkända 
författare inom området. Den kunskap vi erhållit har dessutom legat som 
grund i den empiriska undersökningen.  
 
Kongruens – Forskningsprocessen och uppsatsen ska ha en röd tråd och av 
delarna ska man förstå helheten. Delarna i uppsatsen inleds med en ingress 
och avslutas med en sammanfattning som vägleder läsaren genom uppsatsen. 
Vi refererar också tillbaka till förgående kapitel för att ge stöd för läsaren.  
Detta görs även för att läsaren ska se sambandet i vårt genomförda 
forskningsarbete. 
 
Utvärdering av resultat 
 
Relevans – För att uppsatsen ska anses vara relevant krävs det att den håller 
sig inom ramen för ämnet, informatik. Vår uppsats behandlar kravhantering 
inom IT-projekt och hur man tolkar information vilket håller sig inom 
ämnets ramar. Storyboarding är en relativt ny teknik i samband med 
kravhantering därför valdes detta problemområde dels för att öka kunskapen 
kring det men även bana väg för fortsatt forskning. 
 
Generalitet – Vår empiri baseras på en fallstudie vilket kan bidra till 
svårigheter att överföra resultatet till andra sammanhang. Vi har dock 
bedrivit undersökningen på en verksamhet som är typisk i sin genre och 
genom detta drar vi relevanta slutsatser. Våra slutsatser avseende tolkning av 
bilder samt perceptionens inverkan på den information som uppfattas är 



Analys och diskussion 

51 

generaliserbara. Vår uppfattning är att det behöver göras fler fallstudier 
rörande tekniken i praktiken för att kunna till fullo kunna överföra resultatet 
till andra sammanhang. 
 
Kommunicerbarhet – Vi förklarar de centrala begrepp som förekommer i vår 
studie. Begreppen presenteras inte i en ordlista utan beskrivs i förekommer 
sammanhang. Vi klargör även fallet och för fallverksamheten. Vi håller 
därutöver en struktur och exakthet i vårt språk.  
 
Kumulativitet – Vår undersökning och vår uppsats relaterar till övrig 
forskning inom ämnet. Vi utgår i teoridelen från litteratur som bygger på 
pågående och tidigare forskningar. Vi har tagit ställning till andras arbeten 
vilket vi har refererat till och vi har sedan byggt vidare på den kunskapen.  
 
Originalitet – I dagsläget förekommer det just nu inte många forskningar 
kring storyboarding i samband med kravhantering. Därför bidrar vi med ny 
och ökad kunskap inom området. Vi anser självklart att vår undersökning har 
en originalitet.  
 

5.3  Fortsatt forskning 
Denna studie har fokuserats på att öka förståelsen av storyboards inom 
kravhanteringsområdet. En fortsatt utveckling av detta skulle kunna vara att 
identifiera och ta fram en fullständig standard över hur man skall gå tillväga 
för att skapa storyboards systemutvecklingsprojekt.  
 
En annan fortsatt vidareutveckling av storyboarding skulle kunna vara att ta 
fram en utvärderingsmetod för att säkerställa att man upprätthåller kvaliteten 
i illustrationerna. Vi har i vår uppsats berört en liten del av problemområdet 
från ett specifikt perspektiv vilket man skulle kunna förlänga och utvidga för 
att öka förståelsen av storyboards ytterligare. Vår studie presenterar ett par 
förslag till förbättringar som man i framtiden skulle kunna utveckla till en 
kvalitetsmetod.  
 
Ytterligare en forskningspunkt skulle kunna vara att ta fram en notation som 
fungerar direkt kompletterade till storyboards i systemutvecklingsprojekt. 
Denna skulle ha systemutvecklarna i fokus och behandla de tekniska 
aspekterna mer i detalj. Denna notation skulle heller inte kräva tekniska 
kunskaper för att skapa. 
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Bilaga 1  
Intervju 1 

 
• Vilka uppgifter har du på inovationlab? (i mån om tid: berätta lite 

om IL) 

• Kan du berätta lite kort om e-me-projektet? (Vilka är beställare?) 

• Vilken systemutvecklingsmetod används? (sekventiell, iterativ, 
cyklisk 

• Identifierades alla krav i ett initialt skede eller har det varit en 
pågående process under hela projektet hittills? 

• Vad är storyboards för dig och hur förhåller du dig till tekniken som 
sådan? 

• Hur användes storyboards och scenarios till projektet?  

• Vilka är de positiva aspekterna att jobba med storyboards? 

• Vilka är de negativa aspekterna att jobba med storyboards? 

• Vad tror du om att använda storyboards i framtiden? 

• Hur ser du på storyboard som en teknik som ska främja 
identifieringen av krav? 

• (Kan storyboards hjälpa till att identifiera fler krav än vad som är 
tänkt från början? ) 

• Ni hade hjälp utifrån med illustrationen av storyboards, kan du 
berätta om den kommunikativa processen som skedde mellan Er, 
utvecklare och de som illustrerade? 

• Kan du i beskriva processen av framtagningen av storyboardsen? 
(försvann information när text eller dylikt transformeras till bilder) 

• Utgick ni från textuella beskrivningar innan så som användningsfall 
för att sedan transformera detta till storyboard? Ser du några fördelar 
eller risker med detta? 

• På vilken detaljnivå illustrerades de första storyboarden och hur 
mycket var ni utvecklare med och påverkade utseendet?  

• Finns det risker med att visa för mycket detaljer i ett tidigt stadium 
av utvecklingen? (Risker att man exempelvis angränsar till att visa 
lösningar istället för själva kraven och önskemålen) 

• Hade du personligen svårt att förstå storyboardsen som du skulle 
arbeta ifrån, beskriv? 



 

 

• Hur upplever du krav i textuell beskrivningsform kontra krav 
representerade visuellt? 

• Man kan ju tänka sig att processen att ta fram storyboards är en 
tidskrävande process hur förhåller sig den nackdelen till de andra 
fördelar med tekniken som finns? 

• Anser du att storyboarding skulle passa alla former av projekt (om 
inte vilka typer av projekt passar tekniken för)? 

• Hur skedde selekteringen av de storyboard som skulle 
implementeras? 

• Hur såg realiseringen av storyboardsen ut(fick ni ett varsitt som ni 
skulle implementera) 

• Kan du beskriva och förklara de problem som har uppstått under 
projektets gång anknutet till kravhanteringen?  

 
 

 
 



 

 

Bilaga 2 
Intervju 2 o 3 
 

• Vad har du jobbat med innan du började på InnovationLab? 

• Beskriv e-Me foldern?  

• Är du nöjd med resultatet över e-Me? 

• Hur valde ni ut de viktigaste scenariona?  

• De scenarier och storyboards som foldern innehåller tar inte upp 

exempelvis vilken data som behandlas eller vilka andra system som 

ska vara involverade, hur löste ni detta? 

• Beskriv vad mikro- scenario är?  

• Vilket scenario har varit svårast respektive enklast att tolka och att 

införa?  

• Vad tror du är anledningen till att ett storyboard är lätt respektive 

svårt att tolka? 

• Upplever du att alla på IL tolkat storyboardsen på samma sätt? 

• Hur skulle man kunna förbättra storyboarding så att de blev 

tillräckliga?  

• Vilka positiva aspekter finns det med storyboards? 

• Vilka negativa aspekter finns det med storyboards?  



 

 

Bilaga 3  
E-postintervju 
 

1. Kan du beskriva din roll under E-Meprojektet? 
�Svar: 
 

2. Har du varit involverad från projektstart? 
�Svar: 
 

3. Har du illustrerat just storyboards tidigare? Beskriv i vilka 
sammanhang. 

�Svar: 
 

4. Hur pass ”raka” direktiv fick du från projektledningen innan du 
skapade illustrationerna som kom att bli storyboards? (funktionalitet 
och designmässigt) 

�Svar: 
 

5. Fick du kontinuerlig feedback från projektledningen under 
utvecklingen av illustrationerna? Beskriv kommunikationsprocessen 
mellan projektgruppen och dig. 

�Svar: 
 

6. Under hur lång tid tog det att skapa storyboardsen? Beskriv och ev. 
motivera valet av tiden. 

�Svar: 
 

7. Fick du välja sättet att illustrera storyboardsen på? Beskriv och ev. 
motivera valet.  

�Svar: 
 

8. Beskriv och motivera valet av den detaljnivå som bilderna visar?     
�Svar: 
 

9. Beskriv och motivera valet över hur du tänkt vid illustrationerna i 
form av vinklar, färger, miljö, närbilder, antalet seriebilder per 
scenario osv. (tolkningsmässigt för betraktaren)  

�Svar: 
 

10. Hur förhåller du dig till tekniken med storyboards som 
kravspecifikation? 

�Svar: 
 



 

 

11. Beskriv vad som varit svårast respektive enklast under 
framtagningen av storyboardsen till e-Me projektet?  

�Svar: 
 

12. Skulle du ha gjort något annorlunda om du fått göra om 
storyboardsen till e-Me projektet nu i efterhand?  

�Svar: 
 
 


