
CO-DESIGN AV CO-DESIGN
– FÖRSLAG PÅ RIKTLINJER FÖR

ARBETSSÄTTET OCH UTFORMNINGEN AV
KRAVSPECIFIKATIONER

VT2009:KI12

Kandidatuppsats i Informatik

Madeleine Dahlstrand
Henrik Fredborg

Sandra Leandersson



I

Förord

Vi vill tacka alla som bidragit till att vi har kunnat genomföra vår studie. Ett stort tack till alla
våra respondenter, framför på InnovationLab, utan er hade denna studie inte varit möjlig. Vi
vill även ge ett stort tack till vår handledare Anders Hjalmarsson för vägledning och stöd. Ett

stort tack till våra familjer och vänner som stöttat oss och hjälpt oss med korrekturläsning
under studiens gång. Vi vill också tacka Amanda Härd för timglasdesignen.

Madeleine Dahlstrand Sandra Leandersson Henrik Fredborg



II

Svensk titel: Co-design av Co-design – Förslag på riktlinjer för arbetssättet och utformningen
av kravspecifikationer

Engelsk titel: Co-design by Co-design – Suggestion on guidelines for the approach and
design of the requirement specification

Utgivningsår: 2009

Författare: Madeleine Dahlstrand, Henrik Fredborg och Sandra Leandersson

Handledare: Anders Hjalmarsson

Abstract
Co-design is a philosophy that can be applied during a system development process. The basic
idea of the Co-design is to look at reality from several angles and then select the most
appropriate perspective. Co-design has only been applied during one system development
project and that is the e-Me project which was carried out at University College of Borås.
During the e-Me project, the Co-design perspective was that of the user, in this case the
students. The workshops with the students produced storyboards and scenarios. These
storyboards and scenarios were the basis for the requirement specification of the e-Me
application. When the developers received the requirement specification there was not only a
problem because the cartoons, made up by the storyboards and scenarios, were not
sufficiently detailed, but also because the developers were not involved in development of the
cartoons. The purpose of our study was that we would improve the approach to develop a
requirement specification and also the design of it. In our study, we have restricted ourselves
to stakeholders who are the users, the financiers and the developers. We have in our study,
interviewed the various stakeholders to obtain their views on the requirement specifications.
From their perspectives, we have developed proposals for metaphors that would suit these
various stakeholder groups. We have also developed a proposal on how the development of a
requirement specification would look like, and in our model we have shown a proposal on
how the documents to the various stakeholders will be worked out. To get a better
understanding of how to be a Co-designer, we have in our study worked according to the Co-
design philosophy in that we have looked at all the stakeholders' perspectives, developed
metaphors for the different stakeholders, made use of a design language and organized
workshops with the stakeholders.

Keywords: Co-design, e-Me, requirement specification, stakeholders, metaphor and design
language.
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Sammanfattning
Co-design är en filosofi som kan tillämpas under en systemutvecklingsprocess. Grundtanken i
Co-design är att man ska titta på verkligheten utifrån flera olika perspektiv för att sedan välja
det mest lämpliga perspektivet. Co-design har bara tillämpats under ett
systemutvecklingsprojekt och det är e-Me projektet som genomfördes på Högskolan i Borås.
Under e-Me projekt så utgick man från användarna, som då var studenter, och tog, genom
workshops med användarna, fram storyboards och scenarier. Dessa storyboards och scenarier
låg sedan till grund för kravspecifikationen i e-Me. När utvecklarna sedan mottog
kravspecifikationen så blev det problem eftersom serierna inte var tillräckligt detaljerade men
också för att utvecklarna inte varit delaktiga i utvecklingen av dem. Målet med vår studie var
att vi skulle förbättra arbetssättet att ta fram en kravspecifikation samt utformningen av den. I
vår studie har vi avgränsat oss till intressenterna användare, finansiär och utvecklare. Vi har i
vår studie intervjuat de olika intressenterna för att få deras synvinklar på kravspecifikation.
Utifrån deras synvinklar så har vi tagit fram förslag på metaforer som skulle passa de olika
intressentgrupperna. Vi har även tagit fram ett förslag på hur arbetssättet att ta fram en
kravspecifikation skulle se ut och i den modellen har vi visat på ett förslag på hur dokumenten
till de olika intressenterna arbetas fram. För att få en större insikt i hur man kan arbeta som
Co-designer så har vi i vår studie arbetat enligt Co-design filosofin genom att vi har tittat på
alla intressenters perspektiv, tagit fram metaforer till de olika intressenterna, använt oss av ett
designspråk samt anordnat workshops med intressenterna.

Nyckelord: Co-design, e-Me, kravspecifikation, intressenter, metafor och designspråk.
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1. Inledning
I detta kapitel redovisar vi vårt intresse och bakgrunden till uppsatsen som sedan leder fram
till problematiseringen där vi tar upp studiens forskningsfrågor och problem. Därefter
redovisar vi vårt förväntade resultat av studien och dess syfte. Vi kommer även att klargöra
vår målgrupp och de avgränsningar vi har gjort. Avslutningsvis presenterar vi en disposition
över vårt upplägg för studien.

1.1Vårt intresse
Vi blev under systemutvecklingsprojektet, som vi genomförde i årskurs två, intresserade av
att skriva mer kring systemutveckling. Vi fastnade för relationen mellan användare och
systemutvecklare därför att vi såg problematiken med kommunikationen. Detta utvecklades
senare till ett intresse för Co-design eftersom mycket av forskningen kring Co-design bedrivs
just på vår institution. Det har även genomförts ett stort Co-design projekt kallat e-Me här på
Högskolan i Borås. Detta har också ökat vårt intresse för ämnet och gjort att Co-design känns
som ett självklart val. Det faller även inom ramen för vad Högskolan i Borås definierar som
informatik.

1.2 Bakgrund
Att ha ett bra system är viktigt i dagens samhälle när konkurrensen mellan företag är mycket
hård. Det är då viktigt att informationsflödena i företaget går smidigt så att det kan ge fördel i
konkurrensen. För att utveckla ett system som kunden vill ha är det viktigt att de är delaktiga i
systemutvecklingen.

Enligt Mumford (1983) finns det tre olika nivåer av användarmedverkan. Den första och
lägsta nivån är konsultativ användarmedverkan. Detta innebär att användaren har en mycket
liten delaktighet i processen att ta fram ett system, medan systemutvecklaren har det stora
ansvaret under systemutvecklingen (Avison & Fitzgerald, 1995).

Den andra nivån av användarmedverkan involverar användaren i högre grad och kallas för
representativ användarmedverkan. På denna nivå har användarna lika mycket att säga till om i
designprocessen som systemutvecklarna (Avison & Fitzgerald, 1995).

Mumfords tredje nivå av användarmedverkan, konsensusdeltagande, försöker att få med alla
användare som ska utnyttja systemet genom hela designprocessen. Här menar Mumford att
designprocessen är användardriven (Avison & Fitzgerald, 1995).

Mumford utelämnar dock övriga intressenter som också påverkas av det kommande systemet,
såsom kunder och finansiärer. C. West Churchman (1968) var den person som var först med
att uttrycka sig om att alla har olika synvinklar på verkligheten och att detta ska tas till vara på
i systemutvecklingen. Enligt Forsgren (2005) kan C. West Churchman då ses som den första
Co-designern.

Åkesson & Smedberg (2007) menar att när intressenter ska vara delaktiga under hela
systemutvecklingen, så kan olika arbetssätt och verktyg användas. Uttrycksformer som
används är designspråk och metaforer. Albinsson & Forsgren (2005) menar att Co-design
uppmuntrar intressenter att delta i designprocessen och för att detta ska komma till nytta
behövs ett gemensamt designspråk. Detta designspråk ska underlätta för intressenter att förstå
varandra när de diskuterar eller tänker på aspekter kring designen.
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Enligt Åkesson & Smedberg (2007) finns det även praktiska moment som används inom Co-
design. Dessa moment är workshops, scenarier och storyboards. Tanken med dessa verktyg är
att det ska leda fram till intressenternas ”idealscenario” för systemet som, enligt Albinsson &
Forsgren (2005), ska vara utformad så att alla intressenter ska kunna förstå dem.

Figur 1: Åkessons & Smedbergs (2007) reviderade figur över Co-design i förhållande till
Andersens (1994) livscykelmodell.

Figuren ovan visar hur Åkesson & Smedberg (2007) har tolkat Co-design processen och dess
moment, i förhållande till livscykelmodellen. Enligt Åkesson & Smedberg (2007) börjar Co-
design inledningsvis med genomförande av workshops tillsammans med intressenterna, detta
sker parallellt med möten. Utifrån resultatet av möten och workshops utformas scenarier och
storyboards. Dessa används i sin tur som en form av kravspecifikation, som det, enligt
Åkesson & Smedberg (2007), är upp till utvecklare och projektgrupp att tillsammans översätta
till mer tekniskt tänkande för att möjliggöra realisering.

Under alla faser genomförs möten med intressenter för att säkerställa att projektet går i rätt
riktning och att slutprodukten motsvarar förväntningarna. Användartester görs under
implementeringsfasen för att ytterligare säkerställa att slutprodukten lever upp till
förväntningarna. Åkesson & Smedberg påpekar att det inom Co-design är av yttersta vikt att
alla intressenter är nöjda med slutprodukten. För att uppfylla detta mål är det därför viktigt att
under förvaltnings- och driftsfasen ha kontinuerlig kontakt med intressenterna. Detta
möjliggör även modifiering och utveckling av slutprodukten för att se till att den används
optimalt och att alla intressenter är nöjda.

De inringade områdena är delar som enligt Åkesson & Smedberg (2007) inte täcks av
riktlinjer för Co-design.

”I vår studie har vi inte lyckats finna några riktlinjer för hur förändringsanalys, realisering
eller avveckling ska gå till.” Citat: Åkesson & Smedberg (2007, s 68)

För att utveckla Co-design begreppet så har vi valt att inrikta oss på en del av det som
Åkesson & Smedberg valt att inte ta med i sin uppsats. Det vi kommer att lägga fokus på i vår
uppsats är att ta fram förslag på riktlinjer för hur en kravspecifikation ska utformas inom
systemutveckling med en Co-design approach. Kravspecifikationen skapas genom
utformningen och är begynnelsen till realiseringen.
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Det ämne vi har valt att belysa är det område som täcks av den röda ringen i bilden nedan.

Figur 2: Åkessons & Smedbergs (2007) reviderade figur över Co-design i förhållande till
Andersens (1994) livscykelmodell. Det område som är rödmarkerat visar det problemområde
vi valt att studera.

För att verkligen förstå hur Co-design fungerar så använder vi oss själva av arbetssättet Co-
design i vår studie. Vi använder oss av workshops med olika intressenter och vi tar fram ett
designspråk och metaforer för de olika intressenterna.

1.3 Problematisering
Åkesson & Smedberg (2007) har gjort en beskrivning av Co-design, dess grundtanke, roller
och hur det genomförs i praktiken. De pekar på två stycken projekt som gjorts med hjälp av
Co-design, Avanti projektet (Albinsson & Forsgren, 2004) och e-Me projektet (e-Me, 2005),
det senare användes i deras uppsats för att peka på hur Co-design används i praktiken.
Åkesson & Smedberg tar även i sin beskrivning upp att det i dagsläget saknas tydliga
riktlinjer för hur man på ett Co-designmässigt sätt utformar en kravspecifikation och menar att
vidare forskning kan bedrivas kring detta.

Eftersom det idag saknas beskrivningar för hur en kravspecifikation tas fram inom Co-design
kan detta lätt leda till att kommunikationsproblem uppstår mellan de olika parter som är
inblandade i systemutvecklingen. Svårigheten med att utforma en kravspecifikation på ett Co-
designmässigt sätt är just att man måste ta hänsyn till de olika intressenternas sätt att se på
verkligheten. (Forsgren, 2005)

Idag använder systemutvecklare sig av metaforer inom Co-design för att enklare och tydligare
förmedla till intressenterna hur ett system är tänkt att fungera. Att veta vilken metafor som
passar de olika intressenterna är emellertid svårt eftersom de har olika synvinklar på hur
systemet ska se ut och fungera. Olika intressenter har behov av olika metaforer.
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Figur 3: Figuren visar hur de olika intressenterna har olika behov och synvinklar på hur
kravspecifikationen bör se ut. För systemutvecklaren skapar detta problem vid utformningen
av den slutliga kravspecifikationen.

Ett exempel på ett problem, vid tillämpning av Co-design inom systemutveckling, plockat
från verkligheten beskrivs i Åkesson & Smedbergs (2007) uppsats Co-design i Praktiken. I
deras rapport tar de upp hur den slutgiltiga kravspecifikationen för e-Me projektet kom att se
ut. I jämförelse med den klassiska kravspecifikationen, där man enligt Wiktorin(2003)
beskriver bland annat avsikten med systemet, funktionsöversikt och detaljerade krav, så fick
utvecklarna i projektet istället utgå från en kravspecifikation i form av en bok, e-Me Stories
and Scenarios – The Ideal Electronic Galaxy of the Student (Albinsson, Forsgren & Lind,
2006). Boken hade tagits fram av styrgruppen, baserat på deras genomförda workshops
tillsammans med intressenterna, och innehöll en rad serier som visade de olika scenarierna
som e-Me applikationen kunde utföra. (Smedberg & Åkesson, 2007)

Denna lösning på kravspecifikation var ett bra sätt att förmedla funktionaliteten i systemen till
användarna, men den var dock inte tillräcklig för utvecklarna av systemet. Åkesson &
Smedberg (2007) beskriver hur utvecklarna av e-Me applikationen fick komplettera med
mikroscenarier för att på så sätt få en tydligare bild av vilken input och output som behövdes
för systemets olika delar och för att kunna se vad som faktiskt skulle utvecklas. Detta ledde
till att det ställdes höga krav på utvecklarnas kreativitet och att det fick läggas mindre fokus
på själva utvecklingen av systemet.

För att förhindra att problem uppstår på grund av att en kravspecifikation inte riktar sig till
alla de olika intressenter som är inblandade i systemutvecklingen, är det viktigt att det finns
en beskrivning över hur en kravspecifikation inom Co-design bör vara utformad. Då det i
dagsläget saknas sådana beskrivningar innebär detta ett stort problem för de systemutvecklare
som vill tillämpa Co-design i sin systemutveckling.

I vår studie är tanken att vi ska hitta ett förslag på riktlinjer för hur systemutvecklarna ska
kunna arbeta fram och utforma en kravspecifikation utefter alla intressenternas behov. Vi vill
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alltså med vår studie hitta ett tillvägagångssätt för att utforma en kravspecifikation som
tillfredställer, och riktar sig, till alla de olika intressenter på det sätt som passar dem.

Forskningsfrågor
Utifrån ovanstående tankegång har vi kommit fram till att vi vill söka svar på följande
frågeställningar

Huvudfråga
1. Hur kan en kravspecifikation arbetas fram och utformas, utifrån intressenternas

synvinklar, inom systemutveckling utifrån en Co-design approach?
Delfrågor

2. Hur ser arbetssättet att ta fram en kravspecifikation, på ett Co-designmässigt sätt, ut
idag?

3. Vilka problem finns det i systemutveckling med en Co-design approach idag?
4. Vilka synvinklar har de olika intressenterna på en kravspecifikation?
5. Vilka metaforer är lämpliga för de olika intressenterna?
6. Hur delaktiga ska de olika intressenterna vara under processen i att ta fram en

kravspecifikation?
7. Hur kan vi, som författare, använda oss av en Co-design approach genom vår studie?

1.4 Syfte
Att ha ett bra system med hög användaracceptans är viktigt i ett samhälle med hög
konkurrens. För att utveckla ett system som motsvarar kundens önskemål är det viktigt att
kunderna är delaktiga i systemutvecklingsprocessen. Därför vill vi skapa förståelse för Co-
design och underlätta dess approach till systemutveckling, genom att ta fram förslag på
riktlinjer, för utformandet av en kravspecifikation anpassad till Co-design.

Utifrån våra forskningsfrågor har vi kommit fram till nedanstående syften med frågorna:

 Ta fram förslag på riktlinjer för hur en kravspecifikation ska arbetas fram och
utformas, utifrån intressenternas synvinklar, inom systemutveckling utifrån en Co-
design approach.

 Skapa oss en förståelse för hur arbetssättet att ta fram en kravspecifikation, på ett Co-
designmässigt sätt, ser ut idag.

 Utreda vilka problem som finns inom systemutveckling med en Co-design approach.
 Ta fram intressenternas synvinklar på en kravspecifikation.
 Ta reda på vilka metaforer de olika intressenterna föredrar.
 Ta reda på hur delaktiga de olika intressenterna ska vara under processen i att ta fram

en kravspecifikation.
 Ta reda på hur vi har använt oss av en Co-design approach genom vår studie.

1.5 Förväntat resultat
Tanken med vår studie är att vi ska ta fram förslag på riktlinjer för hur en kravspecifikation
ska arbetas fram och utformas, utifrån intressenternas synvinklar, inom systemutveckling med
en Co-design approach. För att uppnå detta resultat ska vi till en början skapa oss en förståelse
för hur arbetet med att ta fram en kravspecifikation på ett Co-designmässigt sätt ser ut idag
samt skapa oss en förståelse för de problem som i dagsläget existerar vid tillämpning av Co-
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design inom systemutveckling.

Vi förväntar oss även att vi, med hjälp av det insamlade materialet från intervjuerna, kommer
att kunna göra en beskrivning över vilka synvinklar som de olika intressenterna har på en
kravspecifikation och vilka metaforer de föredrar. Tanken är också att vi ska ta reda på hur
delaktiga de olika intressenternas ska vara under processen i att ta fram en kravspecifikation.
Vi förväntar oss också att få en större förståelse för hur man använder sig av en Co-design
approach genom att själva använda oss av Co-design i vår studie.

Den kunskapstyp, samt det förväntade resultatet, vi kommer att generera med vår huvudfråga
kan utläsas i tabellen nedan.

Tabell 1: Tabellen visar en kunskapskaraktärisering över huvudforskningsfrågan i vår studie.

1.6 Avgränsning
När man använder sig av en Co-design approach försöker man få med flera intressenter i
systemutvecklingen. Vi har valt att avgränsa oss till tre av de vanligaste intressenterna,
utvecklaren, finansiären och användaren. Användare och utvecklare känns som
huvudintressenter och borde därför vara med. Anledningen till vi valt även finansiären är för
att vi, som dataekonomer, även är intresserade av den ekonomiska aspekten och därför blir det
relevant för oss att ha med finansiären.

I vår studie utgår vi från Design science modellen. Vi avser att gå igenom de två första
faserna i denna modell, ”Awareness” of problem” och ”Suggestion”. De faser vi utelämnar är
då ”Development”, ”Evaluation” och ”Conclusion”. Vi anser att den tid som finns tillgänglig
för oss är begränsad och att då även genomföra de tre senare faserna kan innebära en
svårighet för oss tidsmässigt. De tre sista faserna, där man utvärderar riktlinjerna, kan man
forska vidare inom och detta är något vi lämnar till fortsatt forskning.
1.7 Målgrupp
Rapporten kan intressera de som för tillfället arbetar med Co-design projekt eller forskar kring
ämnet. Vidare kan den vara av intresse för de intressenter som ingår, eller kommer att ingå, i
ett Co-design projekt eftersom vårt mål är att ge förslag på riktlinjer för hur just en
kravspecifikation ska arbetas fram och utformas för att möta olika intressenters intresse.

Forskningsfråga:
Huvudfråga

Förväntat Resultat Kunskapsform/-typ

 Hur kan man arbeta
fram och utforma en
kravspecifikation,
utifrån intressenternas
synvinklar, inom
systemutveckling
utifrån en Co-design
approach?

 Förslag på riktlinjer
för arbetssättet och
utformningen genom
att, utifrån
intressenternas
synvinklar, ta fram en
kravspecifikation
inom
systemutveckling
utifrån en Co-design
approach.

 Kunskap om det
möjliga

 Förståelse
 Karaktärisering



7

Eftersom forskning kring Co-design bedrivs på Institutionen för Data och Affärsvetenskap så
anser vi även att studenter och lärare på institutionen kommer att ha ett intresse av vår
uppsats.

1.8 Disposition
Dispositionen är till för att underlätta för läsarna att förstå uppsatsens uppbyggnad och
struktur.

1. Inledning
I det inledande kapitlet presenterar vi vårt intresse och bakgrunden för vår studie som sedan
leder fram till vårt problemområde där vi tar upp studiens forskningsfrågor och problem. Vi
tar även upp vårt syfte med denna studie samt det förväntade resultatet. Vi kommer även att
redovisa vår målgrupp och de avgränsningar vi har gjort. Kapitlet avslutas med en disposition
över studiens upplägg.

2. Metod
I metodkapitlet tar vi upp det tillvägagångssätt vi valt att använda oss av i vår studie. Vi ger
en presentation av vårt vetenskapliga förhållningssätt, vår forskningsstrategi, studiens upplägg
samt vilka vetenskapliga metoder vi har valt att använda i vår studie. Vi kommer även att
argumentera för varför våra val passar just vår studie och hur dessa kommer att utnyttjas.

3. Teoretisk referensram
I litteraturstudien beskriver vi arbetssättet att ta fram en kravspecifikation, samt utformning av
den, enligt teorin. Vi kommer att beskriva de olika insamlingstekniker som finns för att samla
in krav, hur hanteringen av krav ska gå till samt vad en kravspecifikation bör innehålla. Vi
beskriver även Co-design och de viktigaste elementen i Co-design.

4. Dokument- och situationsanalys av Co-design genom projektet e-Me
I den empiriska studien beskriver vi e-Me projektet och hur man i e-Me projektet arbetade
fram kravspecifikationen som var i form av serier. Vi beskriver också hur de har fortsatt sitt
arbete på InnovationLab samt vad de olika intressenterna tyckte om arbetsättet att ta fram
kravspecifikationen för e-Me och utformningen av den.

5. Analys
I detta kapitlet gör vi en analys av den empiriska studien. I analysen reder vi ut de problem
som finns med att ta fram en kravspecifikation, inom systemutveckling, med en Co-design
approach idag samt vilka lösningar det finns på problemen. Vi gör även en analys av de olika
intressenternas synvinklar på en kravspecifikation. Denna analys genomförs för att vi ska
kunna ta fram förslag på riktlinjer för arbetssättet och utformningen av en kravspecifikation,
inom systemutveckling, med en Co-design approach.

6. Våra förslag
I detta kapitet redogör vi för våra förslag på ritklinjer för arbetssättet och utformningen av en
kravspecifikation, inom systemutveckling, med en Co-design approach.. Förslagen grundar
sig i vår litteraturstudie tillsammans med analysen och dem är framtagna med hjälp av
brainstorming metoden.

7.Co-design av Co-design
I detta kapitel redogör vi för hur vi har använt oss av en Co-design approach i vår studie. Vi
beskriver de element i Co-design som vi har använt oss av i vår studie och visar en modell
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över hur vi arbetat på ett Co-designmässigt sätt. Vi kopplar även vår modell över arbetssättet
till den hermeneutistiska cirkeln. Avslutningsvis utvecklar vi vår modell ytterligare genom att
vi i modellen visar vår roll respektive handledarens roll i studien. Detta kapitel knyter an till
våra genomförda analyser samt kapitlet för våra förslag och slutsatser.

8. Slutsatser & utvärdering
I det avslutande kapitlet redogör vi för våra slutsatser som baseras på vår analys, våra förslag
och Co-design av Co-design samt de kunskaper vi erhållit under vår studie. Vi gör även en
utvärdering av vår studie.

Graf över dispositionen

Graf 1: Grafen visar relationerna mellan de olika kapitlen.
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2 Metod
I detta kapitel presenterar vi det tillvägagångssätt vi har valt att använda i vår studie. Vi
kommer att redogöra för vårt vetenskapliga förhållningssätt, vår forskningsstrategi, studiens
upplägg samt vilka vetenskapliga metoder vi har valt att använda oss av. Vi kommer även att
argumentera för varför våra metodval passar just vår studie och hur dessa kommer att
utnyttjas.

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt
Vi har under vår studie haft ett hermeneutiskt förhållningssätt, där vi även har arbetat som
kvalitativa forskare. Ett annat förhållningssätt som vi har utgått ifrån i vår studie är ett Co-
design perspektiv. Att ha med ett Co-design perspektiv är något som vi anser både är viktigt
och unikt för vår studie.

2.1.1 Hermeneutik
Inom vetenskap och forskning skiljer vi ofta på två olika vetenskapliga förhållningssätt. Dessa
två är positivism och hermeneutik. En forskare som använder ett positivistiskt förhållningssätt
är intresserad av att förklara fenomen medan en hermeneutiker istället försöker att förstå
andra människor och sin egen livssituation genom att tolka hur människor uttrycker sig i tal,
skrift och handlingar. (Patel & Davidson, 2003)

I vår undersökning kommer vi att utgå från ett hermeneutistiskt förhållningssätt därför att vår
studie bland annat syftar till att få en djupare förståelse för hur systemutvecklare idag, inom
Co-design, framställer en kravspecifikation. Precis som i hermeneutiken, där man försöker att
se helheten i forskningsproblemet, vill vi betona helheten för ämnesområdet och därefter se
till de olika delarna för att sedan koppla ihop till en helhet igen, alltså pendla mellan helhet
och del tills vi har skapat en så fullständig förståelse som möjligt. (Patel & Davidson, 2003)
Till en början är tanken att vi ska få en förståelse för hur en kravspecifikation framställs på ett
Co-designmässigt sätt idag, sedan ska vi genom de olika intressenterna ta reda på hur deras
synvinklar på kravspecifikationen ser ut och vilken metafor som intressenten hade velat ha för
att förstå kravspecifikationen bättre. Efter att vi gått in djupare på varje ”del”, det vill säga de
olika intressenternas sätt att se på kravspecifikationen, är det meningen att vi utifrån
kunskapsbidraget ska sammanställa och relatera de olika delarna till en helhet igen. Alltså
komma fram till förslag på riktlinjer för hur arbetssättet och utformningen av en
kravspecifikation, inom systemutveckling med en Co-design approach, kan se ut.

2.1.2 Kvalitativ forskning
Det finns två olika sätt att bedriva en forskning, kvantitativt och kvalitativt. Val av inriktning
på forskning syftar, enligt Patel & Davidson (2003), på hur man som forskare väljer att
generera, bearbeta och analysera den information man har samlat in.

I vår studie har vi valt att använda oss av kvalitativ forskning som, enligt Patel & Davidson
(2003), fokuserar på mjukdata från kvalitativa intervjuer och tolkande analyser. Oftast någon
form av verbal analysmetod av textmaterial. Anledningen till att vi anlägger en kvalitativ
forskning är att vi vill undersöka bakomliggande mönster och problem. Utifrån dessa ska vi
tolka fram mening och utforma vår teori. Genom att vi utformar en teori istället för testar en
teori så är det enligt Christensen & Engdahl (2001) en typisk kvalitativ forskning. Om vi
istället hade valt att arbeta kvantitativt skulle vi enbart få statistiskt bevis på hur en viss
population vill att en kravspecifikation ska utformas. Detta anser vi inte är tillräckligt
eftersom vi vill ha en djupare förståelse för intressenternas behov och problem som finns
inom Co-design idag.
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Enligt Christensen & Engdahl (2001) så är det när man fokuserar på helheten och försöker
förstå meningen med orden som man har en typisk kvalitativ forskning. I vår studie försöker
vi förstå meningen med vad intressenterna säger och på det sättet få en helhetssyn över det vi
har valt att studera. Vår studie består av, precis som Christensen & Engdahl (2001) beskriver
att kvalitativ forskning består av, ett parallellt arbete mellan att samla in data och analysera
informationen. Efter en första intervju så kommer vi att analysera vad som har sagts och dra
slutsatser för att sedan gå tillbaka till samma intervjuperson och samla in ny information.

2.1.3 Forskningsperspektiv
Enligt Åkesson & Smedberg (2007) är Co-designs grundfilosofi att man ska samarbeta och se
på saker och ting utifrån olika perspektiv. Att vara en Co-designer innebär att man lägger sina
egna värderingar åt sidan för att se på världen genom andras ögon. Olov Forsgren skrev en
artikel kallad Churmanian Co-design – Basic ideas and application examples (2005). I
artikeln finns exempel på hur Co-design kan tillämpas och den visar att Co-design inte enbart
är bundet till systemutveckling utan kan tillämpas inom en rad olika områden. Detta gör att
Co-design kan ses som en filosofi.

Om vi kan se Co-design som en filosofi skulle vi då kunna tillämpa den i vår studie? Då vi i
vår studie kommer att försöka se på kravspecifikationer utifrån olika intressenters synvinklar,
utveckla ett designspråk, analysera fram lämpliga metaforer utifrån intervjuerna med
intressenterna och ordna en miniworkshop med intressenterna i slutet av vår studie, så anser vi
att vi kommer att Co-designa Co-design.

2.2 Forskningsstrategi
Forskningsstrategi innebär att man redogör på ett övergripande sätt, för hur forskningen ska
genomföras. Vi har valt att använda oss av forskningsstrategin abduktion i vår studie.

2.2.1 Abduktion
Enligt Bryman (2002) finns det två forskningsstrategier för att se sambandet mellan teori och
empiri, dessa två sätt är deduktivt och induktivt. Vi valde att inte använda oss av någon av de
två strategierna. Eftersom det saknas teorier kring hur en kravspecifikation, utifrån en Co-
design approach, ska utformas så blir det svårt att använda sig av det deduktiva sättet där
hypoteser och frågeställningar formas utifrån teorin. Vi skulle kunna använda oss av induktiv
strategi eftersom vi undersöker en liten outforskad del inom vårt ämne och således kunna
utforma vår teori utifrån empirin. Bryman (2002) menar att grovt sett handlar det induktiva
sättet om att teorin formas utifrån empiriska data. Vi anser dock inte att den strategin
beskriver vårt arbetssätt på bästa sätt eftersom vi även vill testa vår teori.

Patel & Davidson (2003) menar dock att det finns ytterligare en forskningsstrategi kallad
abduktion. Vi kommer i vår undersökning att anlägga en abduktiv forskningsstrategi vilket
innebär att man först utformar en teori, vilket i vårt fall blir förslag på riktlinjer, utifrån
empiriska data, och sen när man har skapat sin teori så testar man den på verkligheten. Vi
anser att abduktiv forskningsstrategi är mest lämplig för vår studie eftersom vi, utifrån
empirin, formar en teori som vi sedan testar på de olika intressenterna.
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2.3 Studiens upplägg
Genom att beskriva studiens upplägg så förenklar man för läsaren att förstå hur vi har gått
tillväga i vår studie. Vi har valt att använda oss av Design science, vilket är en metod för att ta
fram modeller, koncept och riktlinjer. I vår forskningsprocess visar vi hur vi kommer att
använda oss av Design science.

2.3.1 Design science
Patel & Davidson (2003) nämner tre olika typer av undersökningar, explorativa, deskriptiva
samt hypotesprövande. Vi kommer inte i vår studie att använda oss av någon av dessa tre
typer. I och med att Co-design redan blivit grundligt utforskat av Åkesson & Smedberg
(2007) så har vi valt att inte göra vår studie till en explorativ ansats. Den deskriptiva ansatsen
menar Patel & Davidson (2003) är en ansats som syftar till att ta fram en detaljerad och
grundlig beskrivning av vissa aspekter hos ett fenomen. Vi anser att detta inte är tillräckligt
eftersom vi tidigare nämnt att vi vill utforma förslag på riktlinjer. Eftersom vi direkt saknar
hypoteser så kommer den hypotesprövande undersökningstypen inte heller vara till nytta för
oss. Därför har vi valt att använda oss av forskningstypen Design science.

Sammanfattningsvis kan man säga att Design science är en metod för att ta fram metoder,
modeller och riktlinjer för ett specifikt problem. Pertti Järvinen (2005) har tagit fram sex olika
egenskaper hos Design science. En av dessa egenskaper är att Design science tar fram
designkunskap för koncept, modeller eller metoder. Detta är något även vi vill uppnå i vår
studie då vi kommer att ta fram förslag på riktlinjer för kravspecifikationen, vilket kan ses
som en typ av ett koncept.

En annan egenskap som Pertti Järvinen (2005) nämner är att Design science både kan skapa
nya innovationer för ett visst problem eller förbättra en befintlig lösning. Återigen är detta
kopplat till vår studie då vi antingen kommer att ge förslag på riktlinjer, det vill säga skapa
något nytt, eller förbättra redan befintliga arbetssätt vid utformningen av en kravspecifikation
inom systemutveckling med en Co-design approach.

En av de egenskaper som starkast tilltalar oss i vår studie är att Design science är drivet av att
forskaren har en vilja att utveckla tekniska regler för en viss typ av problem. Varje enskilt fall
inriktar sig på ett lokalt problem och försöker lösa detta genom nära samarbete med de
personer som arbetar nära problemet (Pertti Järvinen, 2005). Då vi kommer att utforma
förslag på riktlinjer i nära samarbeta med intressenterna så anser vi att vi använder oss av den
här egenskapen. Eftersom vi har ett Co-design perspektiv i vår studie är det av stor vikt att vi
inte bara tittar på problemet genom våra egna ögon utan även genom ögonen på de personer
som arbetar nära problemet.
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Detta är en modell över Design science processen, som är hämtad från Pertti Järvinen (2005)
som i sin tur är hämtad från Vaishnavi & Kuechler (2004).

Figur 4: Figuren visar den generella metoden över Design science, originalet från Vaishnavi
& Kuechler (2004).

Vi kommer att tillämpa ovanstående modell och genom den ta fram våra förslag på riktlinjer.
Vi kommer att till en början gå igenom fasen ”Awareness of problem”, vilket är ett sätt att
identifiera ett problem och skapa ett förslag på vad som ska undersökas. Efter ”Awareness of
problem” fasen så går vi in i ”Suggestion” fasen och det är där vi tar fram våra förslag på
riktlinjer för arbetssättet och utformningen av kravspecifikationen. Pertti Järvinen (2005)
nämner att ”Suggestion” fasen kan ses som iterativ, även om detta inte framgår tydligt i
modellen, vilket gör att vi i vår studie stannar i ”Suggestion” fasen när vi i slutet av vår studie
testar våra förslag på riktlinjer.

I ”Awareness of problem” fasen kommer vi att intervjua flera olika intressenter, om deras syn
på kravspecifikationen, och på det sättet få flera olika perspektiv på kravspecifikationen.
”Awareness of problem” fasen avslutas med att vi gör en övergripande intressentanalys,
denna sista del i ”Awereness of problem” fasen kommer ligga till grund för vårt fortsatta
arbete i ”Suggestion” fasen, där vi tar fram våra förslag på riktlinjer.

 När vi går in i ”Suggestion” fasen kommer vi tillämpa något som, inom Design science,
kallas för ”pattern”, vilket enligt Vaishnavi & Kuechler (2008) är en generell teknik för att ta
sig an ett specifikt problem. Vi använder oss av ett ”pattern” som, enligt Vaishnavi &
Kuechler (2008), heter ”Different perspective” och som går ut på att man ska titta på ett
problem från olika vinklar. Vi anser att detta passar oss bra eftersom det fångar vårt Co-
design perspektiv om att man ska tillämpa flera synsätt på ett problem för att skapa en
lösning.

En sista tillämpning av ”Different perspective” kommer att vara i form av Co-design
workshops där intressenter får tycka till en sista gång om våra genererade förslag. Efter dessa
workshops kommer våra förslag på riktlinjer att förfinas en sista gång och därefter blir de våra
slutgiltiga förslag på riktlinjer för arbetssättet och utformningen av kravspecifikationer inom
systemutveckling med Co-design approach.
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2.3.2 Forskningsprocess
Modell över forskningsprocessen
Se medföljande bilaga (Bilaga 1).

Beskrivning av modellen över forskningsprocessen
Forskningsprocess (del 1 av 4)
Modellen över vår forskningsprocess startar med att vi med hjälp av teori, som ger oss
kunskap om vårt problemområde, kan planera våra intervjuer med våra utvalda respondenter.
De respondenter som vi lägger fokus på, i våra första intervjuer, är en utvecklare, en
projektledare och en systemutvecklare. Dessa planerade intervjuerna kommer i detta stadium i
forskningsprocessen att befinna sig på en mer övergripande nivå. Vi kommer att genomföra
dessa intervjuer med respondenterna för att ytterligare öka förståelse för problematiken med
att bedriva systemutveckling med en Co-design approach och e-Me projektets
kravspecifikation.

När vi har genomfört en planering av intervjuerna kommer detta att utmynna i intervjufrågor.
Nästa steg blir därefter själva intervjuerna med våra respondenter. För att genomföra dessa
intervjuer kommer vi att med hjälp av teori välja ut den urvalsmetod och de tekniker som
passar vår studie.

Vi fortsätter sedan med att genomföra själva urvalet av respondenter genom att tillämpa vår
valda urvalsmetod och de tekniker vi valt att använda oss av. De utvalda respondenterna
kommer därefter att intervjuas i intervjuprocessen. Till intervjuprocessen tar vi även med
anteckningsmaterial, samt att vi förtydligar att vi genomför kvalitativa intervjuer då vi
tillämpar en kvalitativ forskning.

När vi har intervjuat våra intressenter kommer vi få ökad kunskap genom de svar vi fått under
intervjuerna. Därefter kommer vi att bearbeta intervjuerna dels genom att renskriva våra
anteckningar och därefter jämföra dem så att de stämmer överens med varandra. Detta
resulterar i att vi får en samstämmig bild av intervjuerna.

Forskningsprocess (del 2 av 4)
Det resultat vi fått efter analysprocessen kommer vi att ta med oss in i nästa planering av
intervjuer, denna gång kommer de planerade intervjuerna istället att befinna sig på en mer
detaljerad nivå. Vi lägger nu fokus på de intressenter vi har valt ut i vår studie, nämligen en
användare, en finansiär och en utvecklare. Både användaren och utvecklaren arbetar med Co-
design på Högskolan i Borås och är delaktiga i forskningsprojektet e-Me. På grund av att vi
inte fick tillfälle att intervjua en finansiär för e-Me projektet, så fick vi ta en utomstående
finansiär. Vår finansiär har således ingen koppling till e-Me projektet och har inte tidigare
arbetat med Co-design. I och med att intressenterna har olika förutsättningar, vad gäller bland
annat tidigare erfarenheter, tänker vi anpassa frågorna efter detta.

När planeringen av intervjuerna genomförts kommer detta att generera i frågor som vi
kommer att ställa under själva intervjuerna. Till intervjuprocessen kommer vi, med hjälp av
teori, att göra ett val av urvalsmetod samt tekniker för detta. Därefter kommer vi att
genomföra själva urvalet av intressenter. De valda intressenterna intervjuas därefter i
intervjuprocessen. Under intervjuerna tar vi hjälp av ljudinspelningar, anteckningsmaterial,
samt förtydligar att vi i forskningsprocessen genomför kvalitativa intervjuer.
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När intervjuerna är genomförda tänker vi transkribera inspelningarna och renskriva, samt
jämföra våra anteckningar så att de stämmer överrens med varandra. Vi kommer även att göra
en övergripande intressentanalys, denna analys sker utan någon analysmetod knuten till sig.
Syftet med den övergripande intressentanalysen, är att ge oss en överblick över vårt empiriska
material innan vi går in i den riktiga analysen. Vi tar sedan med oss detta material in i
analysprocessen. För att ytterligare analysera svaren vi fått under intervjuerna kommer vi att
genom teori göra ett val av analysmetoder. Dessa metoder kommer vi därefter att tillämpa
under analysprocessen.

Forskningsprocess (del 3 av 4)
Resultatet vi får, efter att ha genomfört en analys av intervjuerna, kommer under nästa process
att ligga till grund för utvecklandet av förslag på riktlinjer. Vi kommer i denna process, utifrån
vårt resultat från analysen, att ta hänsyn till intressenternas åsikter och idéer. Utifrån dessa
kommer vi sedan att ta fram förslag på riktlinjer för hur kravspecifikationer, inom
systemutveckling utifrån en Co-design approach, kan utformas.

Efter att vi utvecklat förslag på riktlinjer så tar vi med oss dessa in i planeringen av de
workshops, som ska genomföras tillsammans med intressenterna. Planeringen kommer att
innehålla vår agenda över vad vi ska gå igenom under dessa workshops, samt material i form
av förslagen på riktlinjer och en modell.

När planeringen är klar kommer vi att gå in i processen för själva workshopen med
intressenterna. Under workshopen är tanken att vi ska följa vår agenda och visa upp de förslag
på riktlinjer, samt modellen som vi har kommit fram till. Genom att visa upp vårt resultat kan
intressenterna ge feedback på våra förslag på riktlinjer, samt modellen. Den mottagna
feedbacken tar vi sedan med oss in i nästa process. Under workshopen tar vi hjälp av
ljudinspelning.

Forskningsprocess (del 4 av 4)
Efter att vi genomfört våra workshops tillsammans med intressenterna kommer vi, med hjälp
av den feedback vi fått, att i nästa process kunna reflektera över workshopen och vid behov
göra uppdateringar i våra förslag på riktlinjer, samt vår modell. När vi reflekterat och gjort
nödvändiga uppdateringar av förslagen på riktlinjer och vår modell är tanken att vi ska göra
en avslutande sammanställning av det som kommer att finnas med i den slutliga rapporten av
vår studie.

Övriga kommentarer
Dagbok (självrapporteringar), utvärderingstekniker och designspråk är aktiviteter som
kommer att genomföras löpande under hela vår forskningsprocess.

Co-design approach i forskningsprocessen
Som vi ser i vår forskningsprocess så använder vi oss av filosofin Co-design när vi gör vår
studie i att ta fram förslag på riktlinjer för kravspecifikationer, inom systemutveckling med
Co-design approach. Vi involverar flera olika intressenter genom våra intervjuer och
workshops. Att involvera flera intressenter och se på saker med andra ögon är grunden inom
Co-design.

När vi pratar med de olika intressenterna kommer vi att utveckla ett designspråk för att
underlätta kommunikationen. Detta designspråk kommer att utvecklas löpande under hela vår
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studie. Vi tar även fram metaforer utifrån de olika intressenternas synvinklar så att de kan
förstå kravspecifikationer bättre. Metaforer är en viktig del av designspråket.

2.4 Vetenskapliga metoder
Vetenskapliga metoder är de metoder som vi använder oss av när vi gör vårt urval av
intervjupersoner, samlar in vår data, analyserar den samt utvärderar vår studie och dess
reslutat.

2.4.1 Urvalsmetod
Det finns två typer av övergripande urvalsmetoder, slumpmässigt urval och icke-
slumpmässigt urval. Med ett slumpmässigt urval innebär det, enligt Patel & Davidson (2003),
att man genom ett så kallat stickprov eller sampel får en grupp som i alla väsentliga
avseenden ska representera en miniatyr av populationen. Vi har dock valt att använda oss av
icke-slumpmässigt urval även om detta enligt Christiensen & Engdahl (2001), innebär att inte
alla i vår målpopulation har samma chans att bli tillfrågade. Eftersom vi genomför en
kvalitativ undersökning anser vi att det är viktigare för oss att välja respondenter som har den
kunskap vi vill ha istället för att få statistiskt rätt resultat.

När man gör ett icke-slumpmässigt urval så finns det ett antal olika tekniker för detta. Den
övergripande tekniken är det syftesdrivna urvalet, vilket innebär att man har ett syfte med att
intervjua en viss person. Vårt syfte med att till exempel intervjua de olika intressenterna är för
att ta reda på deras syn på kravspecifikationen. För att förtydliga vårt urval ytterligare så har
vi även valt att använda oss av urvalsteknikerna det teoretiska urvalet, det informationsrika,
och det kritiska, fallet, samt tillträde (access) till fallet. (Föreläsningar i kursen VTM, 2009)

Genom urvalstekniken det informationsrika fallet kan vi uppnå våra syften och få
bakgrundsinformation om systemutveckling med en Co-design approach. Eftersom vi i vår
studie intervjuar flera olika intressenter, där alla ger sitt bidrag med information som leder till
en högre kunskapsnivå, så använder vi oss även av urvalstekniken teoretiskt urval. De
intervjuer som leder till bakgrundsinformationen och intervjuerna med de olika intressenterna
är båda exempel på hur vi också använder oss av urvalstekniken det kritiska fallet, som
innebär att vi måste intervjua dessa personer för att kunna genomföra studien. (Föreläsningar i
kursen VTM, 2009)

Eftersom vi måste anpassa våra intervjuer till tillträdesmöjligheten hos de personer som vi ska
intervjua så använder vi oss av tekniken access till fallet. (Föreläsningar i kursen VTM, 2009)

2.4.2 Datainsamlingsmetod
Som kvalitativa forskare är det lämpligt för oss att tillämpa kvalitativa intervjuer när vi samlar
in vårt material. Vi kommer även att under varje intervjutillfälle föra anteckningar samt spela
in intervjun med hjälp av ljudinspelning. Utöver att samla in data från intervjuer, så använder
vi oss även av dokument för att få ytterligare tillskott till vårt material.

Kvalitativa intervjuer
Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer under insamlingen av information. Enligt
Patel & Davidson (2003) har kvalitativa intervjuer låg grad av standardisering och detta
passar våra intervjuer eftersom vi vill kunna anpassa våra frågor och ordningen på dessa
under intervjuerna efter den enskilda intervjupersonen. Vi ska också ha en låg grad av
strukturering, precis som Patel & Davidson (2003) beskriver att en kvalitativ intervju har,
eftersom vi vill ge intervjupersonen ett stort svarsutrymme för att få ut mer av intervjun.



16

Enligt Svensson & Starrin (1996) så är målsättningen med en kvalitativ intervju att upptäcka
icke kända företeelser eller dåliga lösningar på företeelserna. I vår uppsats så ska vi lösa
problemet med att utforma kravspecifikationen eftersom det inte finns någon direkt lösning på
det idag.

Vi kommer att anonymisera våra intressenter och respondenter för att det är deras roller som
är viktiga och relevanta för oss och inte personen bakom.

Dokument
Ett sätt att samla in information är genom att använda sig av dokument. Enligt Patel &
Davidsson (2003) finns det en rad olika typer av dokument och vi har valt att använda oss av
dokument i form av litteratur och artiklar. Med hjälp av dessa dokument är tanken att vi ska
kunna få kunskaper som kan vara betydelsefulla i arbetet att besvara våra forskningsfrågor.

Ytterligare ett dokument vi tänker använda oss av är kravspecifikationen för e-Me projektet
(Albinsson, Forsgren & Lind, 2006). Denna kravspecifikation kommer att fungera som ett
stöd i vårt arbete att ta fram förslag på riktlinjer för utformningen av en kravspecifikation
utifrån intressenternas synvinklar inom systemutvecklingen med en Co-design approach.

Anteckningar och ljudinspelningar
Under våra kvalitativa intervjuer kommer vi att föra parallella anteckningar, vilket innebär att
två personer antecknar hela konversationen, samt, om det ges tillstånd, göra ljudinspelningar.

Genom att använda oss av parallella anteckningar är tanken att vi efter intervjuerna ska kunna
se huruvida de registrerade anteckningarna stämmer överrens med varandra och på så vis
kunna säkra tillförlitligheten i det insamlade materialet.

Fördelen vi ser med att använda oss av ljudinspelningar under intervjuerna är att vi får
intervjupersonens exakta svar registrerat samt att vi genom att lagra verkligheten kan lyssna
igenom våra inspelade intervjuer upprepade gånger i efterhand. Genom att använda oss av
ljudinspelningar är tanken att vi ska öka säkerheten för att vi uppfattat intervjuerna korrekt.
(Patel & Davidson, 2003)

Dagbok
Under hela vår studie kommer vi att löpande föra dagbok över vårt arbete. Anledningen till att
vi kommer att göra självrapporteringar är framförallt för att vi ska ha kontroll över
undersökningen samt även kunna reflektera över nedskrivna tankar i efterhand.

2.4.3 Analysmetod
Analysmetoder beskriver hur vi tänkt bearbeta och analysera vårt material. Under vår studie
kommer vi att transkribera våra intervjuer för att sedan utnyttja grundad teori för att skapa vår
egen teori. Vi kommer även att utnyttja ett ”pattern” från Design science kallat
”Brainstorming”, detta ”pattern” hjälper oss i arbetet att ta fram våra förslag på riktlinjer.

Bearbetning av intervjuerna
Eftersom vi anlagt ett kvalitativt förhållningssätt i vår studie innebär det att vi genomför ett
antal kvalitativa intervjuer. Under våra intervjuer kommer vi använda oss av ett instrument för
ljudupptagningar för att på så sätt kunna spela in konversationen mellan oss och
respondenterna. Detta för att på så sätt få en så fullständig redogörelse som möjligt av de
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utbyten som skett under intervjuerna. Dessa intervjuer har ett behov av att analyseras och det
kommer att ske både genom transkribering från ljudupptagningar, som vi sedan tolkar, och
från anteckningar som gjordes under intervjun. (Bryman, 2002)

Grundad Teori
Det finns flera olika metoder för att analysera insamlad data. Vi kommer att använda
analysmetoden grundad teori för att hitta samband och skapa en teoretisk modell. Strauss &
Corbin (1998, s12) definierar grundad teori såhär:

”teori som härletts från data som samlats in och analyserats på ett systematiskt sätt under
forskningsprocessens gång. I denna metod finns det ett nära samband mellan datainsamling,
analys och den resulterade teorin” (se Bryman 2002, s 375)

Enligt Patel & Davidson (2003) så är grundad teori ett sätt att kategorisera kunskap i koder.
Koderna upptäcks av forskaren vid insamling, transkribering samt upprepade gånger av
genomläsning av textmaterialet. Dessa koder är till en början öppna men allt eftersom
genomläsningen och sortering fortgår så ska dessa koder kunna relateras till varandra, i detta
skede kan ytterligare empirin införskaffas. Vidare menar Patel & Davidson (2003) att denna
sortering och genomläsningsprocess ska fortgå fram till dess att ”teoretisk mättnad” uppstår,
det innebär att koderna och deras relationer inte längre förändras.

Den första fasen kallas för öppna kodning, och under den så kommer vi att läsa igenom det
transkriberade materialet för att finna intressanta kategorier och begrepp. Resultatet av vår
öppna kodning blir således ett antal kategorier och begrepp som vi kommer att försöka finna
samband mellan i vår axiella kodning. Vår axiella kodning kommer att innebära en djupare
och mer detaljerad analys, detta för att försöka se samband mellan våra kategorier och finna
potentiella lösningsförslag på problemen. Under den selektiva kodnings fasen kommer vi att
tillämpa ett Design science pattern kallat ”Brainstorming”. Detta kommer att utmynna i våra
förslag på riktlinjer för arbetssättet och utformningen av kravspecifikationer med Co-design
approach.

Vi anser att grundad teori lämpar sig bra för oss på grund av en rad egenskaper. Dels så
kategoriseras kunskapen och samband mellan olika koder kan knytas. Detta är lämpligt för
oss när vi genererar våra förslag då vi kan utnyttja dessa samband och kategoriseringar i våra
förslag på riktlinjer för hur arbetssättet och utformningen av kravspecifikationer inom
systemutveckling med Co-design approach. Vidare är det nära sambandet mellan insamling,
analys och resulterande teori gynnsam för oss då vi ska försöka lösa de problem som finns
idag inom Co-design. För att vår teori ska vara till nytta gäller det att den är starkt kopplad till
vår empiri.

Brainstorming
I vår studie tillämpar vi Design science eftersom vi vill göra något mer än att bara ge en
beskrivning. Vi vill även få en förståelse för ett fenomen eller testa en hypotes. Vi vill
generera förslag på riktlinjer för hur kravspecifikationer ska arbetas fram och utformas, inom
systemutveckling, med en Co-design approach. För att generera dessa förslag på riktlinjer
krävs kreativitet.

”Creativity is an integral part of all intellectual endeavors and is critical necessity in all
areas of research”(Vaishnavi & Kuechler, 2007,  s.75)
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Vaishnavi & Kuechler tar upp fyra så kallade ”pattern” kring kreativitet. Det första fokuserar
på stegen i den ”uppfinningsrika processen”. Ett andra ”pattern” kallas ”Wild combinations”
vilket går ut på att finna kombinationer av lösningar som kanske inte är logiskt relaterade till
varandra. Det finns även ett ”pattern” som handlar om vilka förhållande som anses stimulera
kreativitet. (Vaishnavi & Kuechler, 2007)

Inga av dessa ovanstående ”patterns” kommer vi att utnyttja på ett nämnvärt sätt i vår studie.
Vi kommer istället att fokusera på ett fjärde ”pattern”, ”Brainstorming”, som Vaishnavi &
Kuechler (2007) nämner. Tanken med ”Brainstorming” är att ett stort antal idéer genereras
och därefter bedöms de olika idéerna efter sitt värde. Det första steget i ”Brainstorming” är,
enligt Vaishnavi & Kuechler, att generera och notera alla idéer som uppkommer, även de
mest osannolika. Detta är nödvändigt för att få fram idéer som annars inte kommit fram.

Vi kommer att arbeta med den första fasen genom att utifrån vår teori, som vi fått fram under
analysen, så kommer vi att generera ett antal förslag på lösningar. Den andra fasen är en
valideringsfas där de genererade idéerna testats gentemot kriterier som, till exempel,
användbarhet och lämplighet. Här kommer vi att bestämma en eller flera mätvärden som vi
ska jämföra de olika idéerna mot. En efter en kommer vi att sålla bort de olika idéerna, på
lösningsförslag, utifrån nämnda mätvärden. Vi kommer slutligen att endast ha ett
lösningsförslag kvar. Vaishnavi & Kuechler påpekar att det är viktigt att de två faserna
separeras om Brainstorming ska lyckas.

Vaishnavi & Kuechler säger att ”pattern Brainstorming” är lämpligt när flera forskare är
inblandade, även om individuella forskare också kan tillämpa det. Vi anser därför att
Brainstorming passar oss, inte enbart för att den lämpar sig i grupp utan även för att man tar ut
det mest lämpade perspektivet, på ett fenomen, utifrån en mängd olika perspektiv, precis som
man gör i Co-design.

2.4.4 Presentationsmetod
Eftersom vi i vår uppsats vänder oss till de personer som har ett intresse för eller som för
tillfället arbetar inom området Co-design så anser vi att den lämpligaste presentationsformen
är att presentera resultatet genom en modell över arbetssättet, samt förslag på riktlinjer och en

2.4.5 Utvärderingsmetod
Enligt Patel & Davidson (2003) kan det vara svårt att hitta entydiga kriterier för hur man
uppnår en god kvalitet i sin studie. Detta beror på att de kvalitativa studierna kännetecknas av
en stor variation och att de är unika. Det är därför viktigt att vi i vår studie tänker på att
noggrant beskriva forskningsprocessen, från hur forskningsproblemet uppkommit till hur
resultatet har redovisats. Detta för att de personer som sedan ska ta del av det slutliga
resultatet kan skapa sig en egen uppfattning om alla de val som vi gjort i vår studie. (Patel &
Davidson, 2003)

Utvärdering av forskningsprocessen
Goldkuhl (1998) instämmer med Patel & Davidson (2003) genom att säga att det viktigaste
kriteriet för hög kvalitet i kunskapsutvecklingen är tydlighet, med detta menas att vi gör oss
kritiserbara. Tydlighet innebär även att vi lyfter fram vilka överväganden, tolkningar och
beslut vi gör. Detta känns som en självklarhet i vår studie då vi ser det som en fördel att göra
oss kritiserbara eftersom det kan leda till en rad förbättringar med våra förslag på riktlinjer.

Tydlighet har en koppling till en annan egenskap som kallas relevans. Enligt Goldkuhl (1998)
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är det viktigt att vi inte är övertydliga och tar upp irrelevanta detaljer på grund av att detta
försämrar helhetstydligheten. Relevans är också givet för oss då vi vill att den kunskap vi tar
fram ska vara relevant för vårt syfte att ta fram förslag på riktlinjer för kravspecifikationen
inom systemutveckling med en Co-design approach.

En annan egenskap är öppenhet. Denna egenskap hos kunskaparen innebär att man är
fördomsfri, alltså att man som forskare undviker att tolka utifrån bestämda åsikter. Vidare
menar Goldkuhl (1998) att man som kunskapare ska vara beredd på att ge upp sina tidigare
ståndpunkter. Detta anser vi vara en viktig del för oss för att uppnå hög kvalité på vår
kunskapsutveckling. Vi måste vara öppna när vi skapar våra förslag på riktlinjer och inte dra
förhastade slutsatser. Eftersom vi kommer att omvärdera våra förslag på riktlinjer genom hela
processen kan det vara relevant för oss att lätt kunna släppa gamla värderingar.

Institutionen för Data- och affärsvetenskap har ett bra kriterium för utvärdering av
forskningsprocessen, nämligen kongruens. Med kongruens menas att uppsatsens delar ska
hänga samman och ha en röd tråd.

Utvärdering av resultatet
Eftersom vi i vår studie arbetar utifrån Design science modellen, så pekar Hevner et al (2004)
på en rad olika typer av utvärderingsformer vi kan utnyttja då vi utvärderar våra förslag på
riktlinjer. Vi finner att en utvärderingsmetod som vi skulle kunna tillämpa är den deskriptiva.
Enligt Hevner et al (2004) så innefattar den deskriptiva metoden två sätt. Den vi kommer att
använda kallas ”Informed arguments” vilket syftar till att utifrån den kunskap vi genererat
finna argument för användbarheten av våra förslag på riktlinjer. Eftersom Design science
modellen är iterativ förefaller det naturligt för oss att gå tillbaka till respondenter och skaffa
oss feedback på våra utformade förslag på riktlinjer.

Bryman (2002) skriver också om relevans, i det här fallet handlar det om huruvida resultatet
är relevant. Detta ska, enligt Bryman (2002), bedömas utefter hur viktigt temat är för sitt
område och vilket bidrag det lämnar till området.

Institutionen för Data- och affärsvetenskap använder sig av flera olika utvärderingstekniker.
Två exempel på dessa är:

 Generalitet, vilket innebär att resultatet ska ha ett värde även utanför det studerade
fallet, den skapade kunskapen ska även kunna appliceras i andra sammanhang.

 Originalitet, vilket innebär att vår uppsats ska bidra med ny kunskap där vårt resultat
tydligt ska framträda.

2.5 Ansvarsområden
Vi anser att alla i gruppen har varit lika mycket delaktiga i arbetet. Vi har suttit tillsammans
under hela arbetets gång och har därför påverkat varandra när vi skrivit olika texter. På det
sättet har alla varit med och påverkat varje enskild text.

Under vår studie har vi haft olika ansvarsområden vilket visas nedan.
Inledning: Alla
Metod: Alla
Teoretisk referensram: Henrik
Dokument- och situationsanalys av Co-design genom projektet e-Me: Sandra & Madeleine
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Analys av empiriskt material: Sandra & Madeleine
Förslag på riktlinjer för arbetssättet: Sandra & Madeleine
Våra förslag på utformningen av en kravspecifikation: Henrik
Co-design av Co-design: Alla
Slutsats: Alla

Våra roller under de kvalitativa intervjuerna
Henrik har varit ansvarig för kontakten med de olika intressenterna, Sandra har varit ansvarig
för inspelning av intervjuerna medan Madeleine har varit ansvarig för anteckningarna.

Övrigt
Under arbetets gång så har Henrik varit ansvarig för den litteratur som är på engelska
eftersom det hade varit för tidskrävande att alla tre läser all litteratur. Sandra och Madeleine
har varit ansvariga för rättningen av hela arbetet vilket även det är ett tidskrävande arbete.

2.6 Teoretisk referensram
Eftersom vi har en abduktiv forskningsstrategi i vår studie så genererar vi en egen teori. Vi
behöver därför redogöra för vilken roll den teoretiska referensramen har i vår studie. Teorin
som presenteras i vår teoretiska referensram är till för att ge läsaren en förståelse och insikt i
vårt ämnesområde. Vi anser att det är viktigt för att läsaren ska kunna förstå vårt
kunskapsbidrag och vår studie på ett tillfredställande sätt. Den teoretiska referensramen kan
även ha en jämförande effekt som ger läsaren möjlighet att se likheter mellan vårt
kunskapsbidrag och den teori som finns inom området. Teorin har även fungerat som en
inspirationskälla för oss författare, vi har hämtat idéer från teorin och den har även sett till att
vi inte svävat allt för långt i från vårt ämnesområde.
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3 Teoretisk referensram
I detta kapitel kommer vi att ge en presentation av olika tekniker som finns för att samla in
krav och hur kravhanteringsprocessen kan gå till, från det första mötet till kvalitetskontrollen
av kraven. Vi presenterar även en mall för vad som bör finnas med i en kravspecifikation. Vi
kommer dessutom under den senare delen av kapitlet ge en introduktion till Co-design, vilket
är en filosofi som genomsyrar hela vår studie.

3.1  Arbetssätt för att ta fram kravspecifikationer
Bristande kvalitet på det system som ska utvecklas beror ofta på felaktigheter i
kravhanteringen. Syftet med att samla in krav är, enligt Eriksson (2007), att identifiera
intressenternas uttalade och förväntade behov samt önskemål på det nya eller befintliga
systemet. Beroende på vilka mål som ställts upp för systemet och beroende på vilka
intressenter som ska använda systemet så kan olika typer av krav samlas in.

3.1.1  Tekniker för att samla in krav
Eriksson (2007) menar att det finns tolv olika insamlingstekniker för att samla ihop en så
komplett bild som möjligt över kraven. Vilken teknik man väljer att använda beror på vilket
användningsområde man har. Nedan presenteras de tolv olika tekniker, som Eriksson (2007)
tar upp, för att samla in krav:

Workshop
Ett praktiskt moment där ett antal intressenter träffas tillsammans med en
workshopledare för att diskutera och komma fram till idéer på det kommande
systemet. En workshop kan gå till på olika sätt, ett exempel är att intressenterna
skriver upp sina idéer på post-it lappar som de sedan sätter upp på en
whiteboardtavla. Workshops är, enligt Eriksson (2007), en av de vanligaste
teknikerna för att samla in krav. Det är också ett mycket effektivt sätt att på kort
tid identifiera, strukturera och prioritera de övergripande kraven. (Eriksson,
2007)

Ostrukturerad intervju
En personlig intervju där kravhanteraren ställer oförbredda frågor till systemets
intressenter. Istället för att kravhanteraren använder sig av ett frågeformulär
under intervjun, så blir intervjun mer som en vanlig dialog. Anledningen till att
frågorna inte är strukturerade beror på att kravhanteraren vill ha möjlighet till att
styra personen som blir intervjuad till att besvara de ställda frågorna utförligt.
(Eriksson, 2007)

Strukturerad intervju
En personlig intervju där kravhanteraren ställer strukturerade och noga
förberedda frågor till systemets intressenter. Kravhanteraren använder sig av ett
frågeformulär som följs strikt under hela intervjun. Utformningen av frågorna
ska vara på ett sätt som gör det lätt att samla in information, samt lätt att
sammanställa intervjun efteråt. (Eriksson, 2007)
Enkät
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Ett dokument som innehåller skriftliga frågor, med olika svarsalternativ, som
används för att hitta de krav som systemets intressenter inte är medvetna om,
samt för att utvärdera ett redan befintligt system. Enligt Eriksson (2007) är
enkäter ett enkelt sätt att ställa samma frågor till många personer. (Eriksson,
2007)

Observation
Denna teknik innebär att kravhanteraren själv sitter med och observerar
systemets intressenter i deras miljö under en till flera timmar. Kravhanterarens
roll blir att iaktta intressenterna för att på så vis lära sig mer om vad de gör, samt
skapa sig djupare kunskaper. Till skillnad från en intervju menar Eriksson
(2007) på att det är lättare att, under en observation, notera detaljer i
arbetsuppgifterna. (Eriksson, 2007)

Användningstest
Ett test där syftet är att utvärdera om systemet har hög användbarhet, vilket man
kan uppnå genom att man identifierar krav på utformningen av systemet. Enligt
Eriksson (2007) kan användningstester göras på många olika sätt. Ett exempel
på ett användningstest är ”tänka högt” testet. Detta test innebär att användaren
av systemet får utföra arbetsuppgifter medan denne berättar högt för
kravhanteraren vad han eller hon tänker när arbetsuppgifterna utförs, samt vad
han eller hon förväntar sig och vad som uppfattas som svårt i systemet. Under
hela förloppet dokumenterar kravhanteraren genom att skriva protokoll eller
spela in. (Eriksson, 2007)

Prototyper
En prototyp kan beskrivas som ett utkast, på till exempel ett ”fönster” i
systemet, som tas fram för att sedan användas som underlag för att
kvalitetssäkra de identifierade kraven, samt för att identifiera nya krav. Det som
är bra med prototyper, enligt Eriksson (2007), är att det går fort att ta fram dem
och att alla kan förstå dem. Det går att utforma prototyper på olika sätt, från att
skissa med blyerts på papper till att använda sig av ritprogram, som till exempel
Microsoft Paint eller Illustrator.

Användningsfallsmodellering
Tekniken innebär att man tittar på de funktioner som en användare använder sig
av i systemet och på så sätt blir det möjligt att göra en beskrivning av systemet i
sig. Användningsfallen kan även ligga till grund för att ta fram ett nytt system
som ska hjälpa användaren i dennes arbete. Enligt Eriksson (2007) kan man ta
fram användningsfall genom att genomföra workshops tillsammans med
intressenterna. Anledningen till att använda sig av workshops är för att man vill
identifiera aktörer och användningsfall/flöden i systemet. Robertson &
Robertson (2007) tar också upp användningsfallsmodellering dock använder de
sig av den lite kortare termen use-case, vilket även vi för enkelhetens skull gör.
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Personas
Personas är detaljerade beskrivningar av fiktiva personer, alltså personer som är
påhittade. Varje persona har, enligt Eriksson (2007), olika egenskaper och
används i diskussioner för att identifiera vilka krav ett system ska uppfylla.
Beskrivningarna kan innehålla uppgifter som ålder, yrke, mål, inställning till
teknik etc. (Eriksson, 2007)

”Card sorting”
En teknik som används för att strukturera och gruppera begrepp för att på så sätt
lättare kunna se vilken information som hör ihop. Tekniken genomförs oftast
genom att kravhanteraren skriver ner text på små lappar som sedan placeras ut
på ett bord. Användarna, till det kommande systemet, får sedan sortera lapparna
och gruppera dem i olika kategorier, samt motivera sina val. (Eriksson, 2007)

”Laddering”
En teknik som underlättar förståelsen av olika termer i anknytning till nya
projekt. ”Laddering” tekniken går till på så sätt att kravhanteraren skissar upp en
hierarkisk bild över systemet och verksamhetens olika termer. Sedan ställs
påståenden till användaren av kravhanteraren för att kontrollera att den
hierarkiska bilden är korrekt. Eriksson (2007) menar även att det finns ett
alternativ till ”laddering” och det är att man parallellt, under till exempel
workshops, kan fånga upp nya termer och skriva ner dem i en ordlista.
(Eriksson, 2007)

Kravdagbok
En teknik där kravhanteraren ger användarna, av ett redan befintligt system, ett
anteckningsblock där de uppmanas att föra dagbok i enklare form. I dagboken är
det meningen att användarna ska anteckna varje gång det uppstår ett
irritationsmoment eller om de anser att en viss funktion är viktig i det gamla
systemet. Kravdagböckerna samlas sedan in av kravhanteraren som i sin tur
sammanställer informationen. Eriksson (2007) uppmanar till att man ska
kombinera kravdagboken med andra tekniker, såsom workshops och prototyper.

När krav samlas in från intressenterna, menar Eriksson (2007), att detta inte görs endast vid
ett enstaka tillfälle, utan man måste arbeta iterativt. Det är vanligt att man kombinerar flera
insamlingstekniker, till exempel att man börjar med att genomföra en enkät för att samla in
bakgrundinformation och sedan kombinerar detta med en workshop för att samla in krav. Det
är också viktigt att man väljer rätt insamlingsteknik, eftersom olika insamlingstekniker
fungerar olika bra för olika typer av krav. (Eriksson, 2007)

3.1.2  Kravhanteringsprocessen
I vår studie har vi valt att beskriva processen att ta fram en kravspecifikation, utifrån ”Volere
Requirments Process”, som har skapats av Robertson & Robertson (2006). Detta är relevant
för vår studie eftersom vi arbetar med att ta fram förslag på riktlinjer för arbetssättet att ta
fram och utforma kravspecifikationer, inom systemutveckling, utifrån en Co-design approach.
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Vi kommer i detta kapitel att gå igenom och beskriva de steg som leder fram till en
kravspecifikation.

Figur 5: Figuren visar den del av ”Volere Requirments Process” som vi har utgått från.
(Robertsson & Robertsson, 2006)

Projektstart
Ett möte vid projektstarten ska säkra att projektet är genomförbart och att det är förberett
innan insamlingen och bearbetningen av krav börjar. Vid detta möte bör alla
huvudintressenter samlas tillsammans med övriga personer som är kritiska för att projektet
ska bli lyckat. Syftet med mötet är att uppnå, vad Robertson & Robertson (2006) kallar för,
”blastoff objectives”. Dessa mål syftar bland annat till att intressenter tydligt ska ha riktat in
projektet mot ett område av affärshändelser som ska beröras. Vidare ska det fastslås om det är
lönsamt och möjligt att genomföra projektet, samt klargöra att intressenterna är dedikerade till
projektet. (Robertsson & Robertsson, 2006)

För att kunna uppnå målen med det första mötet så underlättar det om man skapar en modell
över vilka funktioner som ingår i området av affärshändelser. Modellen bör även visa hur
relationen mellan området av affärshändelser och omvärlden ser ut. När området av
affärshändelser och dess relationer har blivit bestämt av huvudintressenterna är det tid att leta
efter övriga intressenter. Alla personer som bidrar till, eller blir påverkade av, systemet är
intressenter. Att använda sig av alla intressenter är viktigt för att kravanalytikern ska ha en
möjlighet att finna alla krav. (Robertson & Robertson, 2006)

Det första mötet ska även fastslå projektets mål. Huvudintressenterna ska enas kring
affärsnyttan med att utveckla systemet. I detta skede kan det vara nyttigt att bedöma
eventuella kostnader för kravhanteringsprocessen under projektet. Detta kan göras genom att
utgå från hur brett området av affärshändelser, som ska studeras, är. Riskbedömningen över
vilka risker projektet kan stöta på bör även göras, poängen är att i ett tidigt skede uppskatta
om projektet ska få grönt ljus eller om riskerna är för stora. (Robertson & Robertson, 2006)
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Sökning av krav
När det första projektmötet är avslutat så kan kravanalytikern börja söka efter krav. Det första
kravanalytikern börjar med att göra är att lära sig hur arbetet går till i det område av
affärshändelser som projektet omfattar. För enkelheten och strukturens skull, så tar man varje
affärshändelse i valt område och överför dessa till ett use-case. Varje use-case består av
funktionaliteten som behövs för att utföra en viss affärshändelse. Kravanalytikern analyserar
varje use-case och använder sig då av olika tekniker. Ett exempel på en teknik som
kravanalytikern använder sig av är att studera en person och att ställa frågor medan han eller
hon utför sitt arbete. Allteftersom kravanalytikern får högre förståelse för hur arbetet utförs
kan kravanalytikern utveckla förslag på hur det kan förbättras. (Robertson & Robertson,
2006)

En annan teknik man kan använda sig av är scenarier. Scenarier är historier som beskriver
steg för steg vad ett use-case visar. Kravanalytiker använder ofta detta för att själv få en
förståelse för hur funktionaliteten ser ut i use-casen. När kravanalytikern har uppnått en hög
förståelse för hur arbetet utförs börjar arbetet tillsammans med intressenterna för att få fram
vilket system som bäst skulle hjälpa dem i deras arbete. Detta görs genom att avgöra hur
mycket av arbetet som ska automatiseras och förändras och vilken effekt detta kommer att ha
på arbetet. Kravanalytikern kan även konsultera andra intressenter med kompetens inom
bland annat användbarhet och IT säkerhet. Detta görs för att få fram ytterligare krav på
systemet. (Robertson & Robertson, 2006)

I vissa fall kör kravanalytikern fast. Detta kan bland annat bero på att kraven inte är korrekt
utformade, att användarna har svårt att förklara kraven eller att kravanalytikern har svårt att
förstå dem. Då kan det vara lämpligt att använda sig av tekniken prototyper som är mer
konkret. Prototyper är en snabb presentation av ett system och visar då oftast endast en del av
systemet. Tanken är att utsätta intressenterna för en simulering av systemet och dess
potentiella krav. Det finns två olika typer av prototyper, en prototyp med hög trovärdighet och
en prototyp med låg trovärdighet. En prototyp med hög trovärdighet använder sig av
mjukvara för att simulera systemet och resulterar i ett delvis fungerande system. En prototyp
med låg trovärdighet använder sig av papper och penna, alternativt whiteboard. Oftast
används prototyper med låg trovärdighet eftersom det går snabbt att skissa upp och användare
gillar den spontana och uppfinningsrika delen av dessa prototyper. (Robertson & Robertson,
2006)

Figur 6: Figuren visar ett exempel på hur låga trovärdighetsprototyper kan se ut. (Robertson
& Robertson, 2006)
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Det svåraste för en kravanalytiker är att få fram själva syftet med systemet, alltså själva
affärsnyttan med det, och varför det utvecklas. Om man lyckas få fram syftet så är det större
chans att man hittar de mest lämpliga kraven som leder till det mest anpassade systemet.
(Robertson & Robertson, 2006)

Att skriva krav
Missförstådda krav är ett stort problem i systemutveckling. För att undvika att missförstånd
uppstår måste kravanalytikern skriva sina krav på ett testbart sätt och se till att de ursprungliga
intressenterna förstår och instämmer med de krav som har skrivits ner. Man kan alltså säga att
kravanalytikern skriver kraven för att försäkra att alla parter har uppnått en gemensam
förståelse för vad som behövs. (Robertson & Robertson, 2006)

När kravanalytikern skriver affärskraven så måste denne tänka på att använda ett affärsspråk
så att de intressenter som inte är så tekniska kan förstå och verifiera att kraven är korrekta.
Självklart måste kraven skrivas så att produktdesignern och andra tekniker kan bygga precis
vad kunden efterfrågar. För att försäkra att kraven blir korrekta och för att göra kraven
testbara, lägger kravanalytikern till ett lämpligt kriterium till varje krav. Ett lämpligt kriterium
kan vara att man sätter ett värde på kraven så att testarna kan bestämma om en
implementering uppfyllt kravet eller inte. (Robertson & Robertson, 2006)

Kravanalytikern använder två hjälpmedel för att underlätta arbetet med att skriva en
kravspecifikation. Det första hjälpmedlet är en sammanfattning av en kravspecifikation, alltså
en mall över hur en kravspecifikation bör se ut. Kravanalytikern använder det som en
checklista över vilka krav som de borde fråga efter och som en guide för att skriva deras egen
kravspecifikation. Det andra hjälpmedlet är ett skal, även kallat för ett snökort. Varje krav
består av ett antal komponenter och skalet är en uppställning för att säkerhetsställa att varje
krav består av de rätta komponenterna. (Robertson & Robertson, 2006)

Att skriva krav är självklart ingen separat aktivitet. I själva verket är det en integrerad del av
de andra momenten som genomförs. Robertson & Robertson (2006) säger att en alternativ väg
att gå, istället för att skriva kraven, kan vara att modellera dem. Det finns dock en del risker
med att arbeta med modeller eftersom de har en tendens till att inte visa ickefunktionella krav
och Robertson & Robertson (2006) varnar för att gå rakt in i en lösning utan en förståelse för
vad problemet egentligen är. Poängen är inte att ha skrivna krav utan att faktiskt skriva krav.
Att skriva ner krav och sätta ett mätvärde för testaren bidrar till att kravanalytikern får en
förståelse för kravet. Om kravet inte har blivit korrekt uppfattat och inte godkänt av
intressenterna så kommer kravet att resultera i nonsens. (Robertson & Robertson, 2006)

Kvalitetskontroll
Eftersom krav är grunden för hur systemet ska utvecklas är det väldigt viktigt att man
kontrollerar dessa krav innan man lämnar över dem till utvecklarna och de som designar
systemet. Att göra en kvalitetskontroll för varje krav är därför viktigt och en sådan
kvalitetskontroll görs ofta av en kravanalytiker eller av en testare. Dessa två personer är,
enligt Robertson och Robertson (2006), de enda som är auktoriserade att godkänna kraven.
Genom att arbeta tillsammans så kontrollerar de kraven efter bland annat fullständighet,
relevans och spårbarhet. En av uppgifterna för kvalitetskontrollen är att se till att alla krav har
ett lämpligt kriterium knutet till sig. Kriterierna är en mätning av krav som gör att de både är
begripligliga och testbara. (Robertson & Robertson, 2006)
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Man gör även en kvalitetskontroll för att kunden ska förstå vilka krav de har ställt och för att
se till att kraven matchar kundens förväntningar. Kravanalytikerna kontrollerar också så att
kraven inte är oklara och kan missuppfattas av varken utvecklare eller kund. En annan viktig
del, som kvalitetskontrollen bidrar till, är att försäkra sig om att irrelevanta krav inte kommer
in i kravspecifikationen. (Robertson & Robertson, 2006)

3.2  Utformning för kravspecifikationer
Vi ska i vår studie även ta fram riktlinjer för hur kravspecifikationer, inom systemutveckling,
med en Co-design approach bör utformas. För att vi ska få en förståelse för vad en
kravspecifikation bör innehålla har vi utgått från en mall som återfinns i Kravhantering för
IT-system av Eriksson (2007). Mallen som Eriksson (2007) presenterar innehåller en tänkt
kapitelindelning och vad varje kapitel bör omfatta. Nedan följer de delar som ingår i
Erikssons (2007) mall:

Inledning
Inledningen bör innehålla en kortfattad beskrivning av själva projektet och vad som
ledde fram till att kravspecifikationen skrevs. Kontaktpersoner bör dokumenteras för
både beställare och leverantör, eftersom det kan vara lämpligt att redogöra för vem
som är ansvarig på respektive sida och deras roller på företagen. I inledningen bör det
även finnas med en ordlista som underlättar för läsaren att förstå kravspecifikationen. I
inledningen är det bra att även ta upp vad kravspecifikationen omfattar, och sådant
som den inte tar upp, samt hänvisa till de delar man flyttat ut i separata dokument.
Slutligen bör det även finnas en översikt över hur dokumenten är strukturerade, detta
för att underlätta sökning i kravspecifikationen. (Eriksson, 2007)

Systemglobala funktionella krav
Systemglobala funktionella krav är krav som gäller för hela systemet. Ett exempel på
ett sådant krav kan vara spårbarhet, där alla förändringar som sker i systemet loggas i
en textfil. Även felmeddelanden, som ska följa en viss standard, är ett exempel på
systemglobala krav. (Eriksson, 2007)

Funktionella krav
Funktionella krav är krav som beskriver vad systemet ska göra. Kraven kan delas upp
efter vilken systemdel eller vilket funktionsområde som kravet tillhör, till exempel
”lager”. Blir kraven alltför många kan det vara lämpligt att flytta ut dem till ett separat
dokument. Ett krav bör ha en rubrik som beskriver ytterst kortfattat beskriver kravet,
till exempel ”spara order”. Ett ID-nummer för varje krav bör finnas med för att
underlätta sökning. Kravet bör även beskriva vem som gör vad och vad som är tänkt
ska hända, samt hur eventuella fel ska hanteras. Det kan även vara lämpligt att
motivera kravet och skriva vilken prioritet kravet har. (Eriksson, 2007)

Ickefunktionella krav
Ickefunktionella krav förklarar hur systemet ska fungera och hjälper utvecklarna att
lägga lösningarna på rätt nivå. För att garantera kvalitet, och att användarna blir nöjda,
är ickefunktionella krav ett viktigt komplement till de funktionella kraven.
Ickefunktionella krav bör upptäckas snabbt eftersom det är väldigt svårt att
implementera dessa vid ett senare skede i utvecklingen. De ickefunktionella kraven
brukar delas upp i följande kategorier; användbarhet, tillförlitlighet, prestanda och
underhållbarhet. Vilka typer av krav som är viktigast varierar också mellan olika
system. Det är även viktigt att inte ha orealistiska, eller för omfattande,
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ickefunktionella krav. Detta kan bidra till att systemet tar lång tid att bygga. (Eriksson,
2007)

Designrestriktioner
Designrestriktioner är direktiv från beställaren för hur utvecklingen ska bedrivas och
dessa måste uppfyllas av leverantören. Krav på designrestriktioner kan vara att
systemet måste vara skrivet i C#, att det ska dokumenteras på ett visst sätt och krav
gällande gränssnittet, såsom färger och typsnitt. (Eriksson, 2007)

Användardokumentation och hjälpsystem
Användardokumentation och hjälpsystem innehåller krav som till exempel behandlar
att användarhjälp ska finnas på alla funktioner i systemet eller att det ska finnas en
användarmanual som medföljer vid leverans. (Eriksson, 2007)

Upphovsrätt
Upphovsrätten tar upp garantier och ägarförhållandet, vem som har rätt till
dokumentation eller kod. Här beskrivs också huruvida leverantören får sälja systemet
vidare, samt om beställaren får anlita en tredje part vid förvaltning av systemet. Här
kan man även ta upp licensvillkor, hur många installationer en beställare är berättigad
till och hur många användare som får använda systemet. (Eriksson, 2007)

Regler
Regler beskriver sådant som man måste ta hänsyn till vid utvecklingen av systemet.
Beskrivningen av reglerna bör vara kortfattad för att inte kravspecifikationen ska bli
för detaljerad. De vanligaste typerna av regler är verksamhetsregler, lagstyrda regler
och regulatoriska regler, vilket omfattar branschstandards, såsom ISO, som tillämpas
av verksamheten. (Eriksson, 2007)

3.3  Co-design
Co-design är en filosofi om samskapande och om att se på världen ur olika perspektiv. Vi gör
här nedan en mer detaljerad beskrivning av Co-design filosofin samt tar upp viktiga element
inom Co-design.

3.3.1 En introduktion
Enligt Forsgren (2005) kan Co-design ses som en filosofi kring utvecklandet av kunskap och
han föredrar att beteckna C. West Churchman som den första Co-designern. Churchman
ägnade hela sitt liv åt denna filosofi, hans grundtanke var att vi kan designa ett oändligt antal
perspektiv på verkligheten. Vissa perspektiv är mer detaljerade medan andra är mer
övergripande, Churchman ansåg dock att det inte var tillräckligt att bara ha flera perspektiv på
verkligheten. Han menade också att vi måste kalibrera urvalsinstrumentet, för att se vilket av
alla dessa perspektiv som är mest lämpad för implementering. (Forsgren, 2005)

Kritiker ifrågasatte Churchmans tankar eftersom de ansåg att han saknade praktiska exempel
där Co-design tänkandet tillämpats. Forsgren deltog själv i ett seminarium med Churchman i
början på 80-talet. Enligt Forsgren (2005) fick Churchman efter att ha pratat om sina idéer
och tankar följande fråga:

”Now you have been preaching for more than fifteen years about these ideas, can you
mention any example of how these ideas have been used in practice, or is it, as many

of us think – just empty talk?”.
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Svaret som Churchman gav löd:

”There are many examples, but the closest to you all is the American constitution. This
is a really good example because it has been in use for a while and many of us would

agree that it works.” (Forsgren, 2005 s.2)

Vi har redan fastställt att Churchman anser att vi kan skapa oss ett oändligt antal perspektiv på
verkligheten. Vad vi sedan måste göra, som är minst lika viktigt enligt Churchman, är att välja
ett av dessa perspektiv som ska användas för en specifik situation. Utan detta val, eller
kalibrering av perspektiv, skulle vi inte kunna agera. (Forsgren, 2005)

Co-design kan tillämpas som en vetenskaplig approach men också som en approach på
utveckling.(Lind et al, 2007) Co-designs kärnidé är att det finns en nära relation mellan
kunskapande och utvecklandet av innovativa produkter eller tjänster. Företag och
organisationer försöker ständigt ta reda på vad deras kunders ideala situation är, de jämför
sedan detta med de resurser och kompetens som företaget besitter eller kan skapa. (Lindell et
al, 2006, s. 3)

Vi har nu fastställt att Co-design har många tillämpningsområden och ska betraktas som en
filosofi och en approach. Enligt Forsgren (2005) så sammanfattar Churchman filosofin bäst
genom att säga ” When for the first time you can see the world from the view of someone
else… you have started to be a co-designer”. (Forsgren, 2005, s. 36)

3.3.2 Viktiga element inom Co-design
Vi har valt ut de element inom Co-design som vi anser är de mest centrala och gjort en mer
utförlig beskrivning av dem.

Designspråket
Alla branscher och yrken har sitt eget språk för att uttrycka tankar kring en design. Arkitekter
kan använda sig av ritningar och skisser för att förmedla en designtanke, medan en
systemutvecklare pratar om till exempel kravspecifikationer och datamodeller. Eftersom Co-
design handlar om samskapande mellan människor med olika perspektiv, är det viktigt att de
kan kommunicera med varandra, annars blir inte involveringen av de olika intressenterna till
någon nytta. Co-designs designspråk ska inte bara vara lätt att ta till sig, utan det ska även
bidra till att intressenterna får ett djupare engagemang i designen. Några viktiga delar i
designspråket är metaforer, scenarier och storyboards. (Albinsson & Forsgren, 2005)

Metaforer
Albinsson & Forsgren (2005) anser att metaforer är en viktig del i designspråket.
En metafor är till för att ge intressenterna ett gemensamt sätt att tänka på när de
funderar över designen. Ett exempel på en Co-design metafor är ”elektronisk
assistent” som användes under e-Me projektet för att förklara, för användarna,
att systemet skulle fungera som en personlig assistent. (Albinsson & Forsgren,
2006)

Scenarier
Albinsson & Forsgren (2005) anser även att scenarier är en del av designspråket.
Tanken med scenarierna är att det ska kunna utforska intressenternas önskemål
på ett system. Scenarierna är också en hjälp för att fylla ut de begränsningar som
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en metafor kan ge. Tanken är att man efter diskussioner kommer fram till
intressenternas idealscenarier. Ett scenario inom Co-design ska vara skrivet på
ett sådant sätt att alla intressenter kan förstå det. (Albinsson & Forsgren, 2005)

Storyboards
Enligt Cooper et al (2007) är storyboards en sekvens av skisser som
sammanfattar ett scenario. Med storyboards kan man på ett utförligt och roligt
sätt beskriva hur användarna löser sina mål, med hjälp av systemet. Albinsson
(2006) menar att storyboards är bra för att engagera intressenter inom Co-
design. Detta eftersom alla intressenter inte har viljan, eller möjlighet, att läsa ett
långt scenario. Därför kan det vara bra att konvertera Co-design scenarios till
storyboards eftersom det bidrar till att fler intressenter har möjlighet att engagera
sig i designprocessen. (Albinsson, 2006)

Roller
Intressenterna är en mycket viktig del inom Co-design, de är nämligen de som ska ha nytta av
det som utvecklas under designprocessen. Utan dem hade det inte funnits någon kunskap om
vad man egentligen ska utveckla. Enligt Albinsson & Forsgren (2004) är intressenterna själva
hjärtat i Co-design processen och ingen viktig intressent får helt utelämnas. (Albinsson &
Forsgren, 2006)

I Co-design projekt är det viktigt att någon tar de avgörande designbesluten. Alla intressenter
kan omöjligen få sin vilja igenom. Ett sådant projekt hade förmodligen tagit väldigt lång tid
och sannolikheten för att ingen av intressenterna blivit nöjda är hög. Maestron finns således
till för att fatta de avgörande design besluten och ser till att projektets grundidé bevaras.
Enligt Åkesson & Smedberg (2007) så är dock maestron inget vedertaget begrepp utan ändras
oftast till något som intressenterna kan relatera till. Maestron har inte rollen som projektledare
utan ska snarare övervaka att beslut som tas inte avviker från designens grundidé. (Åkesson &
Smedberg, 2007)

Workshops
Ett praktiskt moment inom Co-design är workshops. Att ordna workshops kräver en del
förberedelser, bland annat måste projektgruppen ta fram de frågor som ska diskuteras i
workshopen. Frågorna hjälper även projektgruppen att hålla diskussionerna i workshopen
inom ramarna för vad som är relevant. (Åkesson & Smedberg 2007)

Enligt Åkesson & Smedberg (2007) så finns det en rad olika workshoptekniker runt om i
världen, dock är metoden mest känd i västvärlden och det som kännetecknar en workshop är
att deltagarna får möjlighet att diskutera sin tankar och idéer oavsett vilken status de har. Det
är enligt Albinsson också viktigt att hitta den rätta tekniken för att få fram relevanta idéer.
Workshops kan till exempel, ligga till grund för framställning av scenarier. (Åkesson &
Smedberg, 2007)
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4 Dokument- och situationsanalys av Co-design genom projektet
e-Me
I detta kapitel kommer vi att inleda med en dokumentanalys av e-Me projektet där vi
presenterar hur de gick tillväga med framtagningen av kravspecifikationen och dess
utformning. I den senare delen kommer vi även att presentera en övergripande analys av
intervjuerna, där vi tittar närmare på olika intressenters syn på e-Me projektets arbetssätt att
ta fram kravspecifikationen, samt utformningen av den.

4.1  Bakgrund till e-Me
Under början av 80-talet funderade Olov Forsgren och Lars Albinsson, på varsitt håll, hur det
skulle vara att ha en elektronisk assistent till sin hjälp. Dessa funderingar skulle cirka 20 år
senare ligga till grund för e-Me. (Åkesson & Smedberg, 2007)

E-Me är en elektronisk assistent vars uppgift är att underlätta det administrativa och
elektroniska livet för studenter. I dagens samhälle tvingas en student ofta att hålla koll på en
rad olika inloggningsuppgifter till diverse e-tjänster. Dessa e-tjänster innefattar allt från e-mail
klienter till olika läroplattformar, kontakt med företag och CSN. (Åkesson & Smedberg,
2007)

De första stegen mot e-Me togs strax efter att Olov Forsgren och Lars Albinsson varit
delaktiga i Avanti projektet. (Albinsson & Forsgren, 2004) De involverades i en internationell
tankesmedja för framtida IT-lösningar, där Intel Corporation ville utarbeta framtida mobila
tjänster för studenter. Workshops genomfördes där deltagarna främst var män över 40 år,
vilket ledde Intel Corporation till slutsatsen att det inte var tillräckligt. Lars Albinsson
påpekade att ”stupid white men” aldrig skulle kunna tänka ut hur en student lever och vad för
tjänster de skulle vara intresserade av. Slutsatsen blev att intressenter skulle involveras i
processen och framförallt då slutanvändarna. (Åkesson & Smedberg, 2007)

Efter att en projektgrupp för e-Me skapats så skickade man in en ansökan om fyra miljoner i
forskningsmedel till Vinnova (Verket för Innovationssystem). Vinnova beviljade projektet tre
miljoner i forskningsmedel, vilket motfinansierades av samarbetspartners. (Åkesson &
Smedberg, 2007)

4.2 Från projektstart till e-Me Stories and Scenarios
Under e-Me projektets början identifierades fyra olika grupper av intressenter. Dessa grupper
var studenter, universitet, företag och myndigheter. Då studenterna var de som i slutändan
skulle använda sig av e-Me applikationen ansågs de vara den viktigaste gruppen, men också
den svåraste, då attityderna hos de olika studenterna visade på stora skillnader vad det gäller
användning av nya e-tjänster, säkerhet och integritet. (Åkesson & Smedberg, 2007)

Tillsammans med intressenter och samarbetspartners började man under hösten 2005 att
anordna workshops. Under den första workshopen, som genomfördes tillsammans med
studenterna, tog projektgruppen inte upp e-Me som elektronisk assistent. Detta för att de inte
ville att studenterna skulle ledas till att komma på fräcka idéer för betydelselösa tjänster.
Istället fick studenterna, i grupper, diskutera sin livssituation i förhållande till skola, intressen,
vänner, företag, mobiltelefoner etc.  Med hjälp av dessa gruppdiskussioner kunde
projektgruppen upptäcka de problem i studenternas vardag som skulle kunna lösas med
framtidens elektroniska tjänster. I slutet av workshopen fick studenterna i uppdrag att till
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nästa workshop fundera på och tänka ut vilka situationer de upplevde som problematiska i sin
vardag. (Åkesson & Smedberg, 2007)

Det första mötet som projektgruppen hade tillsammans med sina samarbetspartners ägde rum
i oktober 2005. Under detta möte introducerade projektgruppen visionen för e-Me projektet
och fick även presentera resultatet från den första workshopen med studenterna. Vid mötet
fick projektets samarbetspartners komma med idéer och förslag på hur deras företag skulle
kunna integreras med projektidén e-Me, samt vilka tjänster de var angelägna om att förmedla
via en elektronisk assistent. (Åkesson & Smedberg, 2007)

Under den andra workshopen med studenterna, som arrangerades senare under hösten,
introducerades idén och visionen bakom den elektroniska assistenten e-Me. Fokus under
workshop nummer två låg på hur en elektronisk assistent hade kunnat förbättra studenternas
situation föregående vecka.  Studenterna delades upp i små grupper och fick sedan diskutera
kring nya tjänster som kunde vara bra för studenter i deras vardag. Idéerna fick studenterna
beskrivna genom att rita upp dem i form av storyboards i sina blädderblock. Efter att
studenterna tagit fram och beskrivit sina förslag diskuterade alla gemensamt kring varandras
förslag och redde ut vilka tjänster de ansåg vara mest attraktiva. Genom att ta till sig vad
studenterna tyckte om de olika förslagen kunde projektgruppen sedan göra en selektering av
förslagen i prioritetsordning. (Åkesson & Smedberg, 2007)

Utifrån de scenarier och storyboards som studenterna tog fram under den andra workshopen
utformade projektgruppen tio scenarier. De tio scenarierna som projektgruppen valde att
fokusera på var de som de ansåg vara i störst behov av förändring. Dessa tio scenarier
kompletterades sedan även med bilder och serier som skulle beskriva de olika scenarierna.
För att dessa skulle se så professionella ut som möjligt så anlitades en Art Director för att göra
detta designarbete. Serierna togs även fram för att stödja scenarierna som projektgruppen hade
utformat. (Åkesson & Smedberg, 2007)

Senare i februari år 2006 så genomförde projektgruppen ytterligare ett möte med projektets
samarbetspartners. Under detta möte diskuterades projektet vidare och projektgruppen
presenterade återigen resultatet från workshopen med studenterna. Det som togs upp var bland
annat vad studenterna ansåg var mest attraktivt bland nya IT-tjänster. Man diskuterade även
vilka tjänster som projekts samarbetspartners kunde tänka sig att implementera i ett
pilotprojekt, samt i vilket lärosäte som pilotprojektet skulle utföras. (Åkesson & Smedberg,
2007)

Under den tredje och sista workshopen med studenterna fick dessa ta del av de scenarier och
serier som projektgruppen utformat utifrån studenternas förslag, idéer och storyboards.
Studenterna blev även ombedda att verifiera dem och förbättra dem ytterligare. Efter denna
sista workshop ansågs resultatet av workshoparna vara klara. Majoriteten av studenterna
tyckte att serier var det bästa alternativet att använda sig av för att beskriva hur e-me
konceptet var tänkt att fungera, istället för att enbart använda sig av text. (Åkesson &
Smedberg, 2007)

Serierna, alltså de tio framtagna scenarierna med tillhörande storyboards, kom sedan att
användas i projektet som ett sätt att kommunicera med samarbetspartners, studenterna och
andra intressenter. Serierna användes även för att skapa en ”serietidning” som fick titeln e-Me
Stories and Scenarios – The Ideal Electronic Galaxy of the Student. (Albinsson, Forsgren &
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Lind, 2006) Det var denna serietidning som sedan kom att bli den slutliga kravspecifikationen
för e-Me applikationen. (Åkesson & Smedberg, 2007)

Figur 7: Kravspecifikationen “e-Me stories & scenarios – The Ideal Electronic Galaxy of the
Student” (Albinsson, Forsgren & Lind, 2006)

4.3  Fortsatt arbete på InnovationLab
Hösten 2006 fick utvecklarna vid InnovationLab klartecken att påbörja utvecklingen av e-Me
applikationen. Kravspecifikation, för e-Me, heter ”E-Me Stories & Scenarios – The Ideal
Electronic Galaxy of the Student”(Albinsson, Forsgren & Lind, 2006) och är en bok som togs
fram av projektgruppen. Boken består av scenarier och serier som skapats utifrån de
workshops som anordnades med studenterna. (Åkesson & Smedberg, 2007)

Boken med serierna och scenarierna var det som utvecklarna fick utgå från när de skulle börja
programmera, vilket innebar att utvecklarna fick väldigt fria händer eftersom
kravspecifikationen inte innehöll en specificering av de olika delarna och deras utseende.
Detta innebar att utvecklarna behövde vara kreativa, och eftersom det inte ligger inom ramen
för vad de brukar göra så utgjorde detta en svårighet för dem. (Åkesson & Smedberg, 2007)

Under hela utvecklingen och testningen av e-Me applikationen genomfördes det kontinuerligt
möten med den tillsatta projektgruppen. Vid enstaka tillfällen närvarade även en
samarbetspartner vid dessa möten. Under dessa möten diskuterades bland annat det aktuella
läget i projektet, hur studenter och företag kan gynnas av e-Me, den aktuella statusen i
utvecklingen, vilka studenter som skulle delta i projektet, samt på vilket sätt studenterna
skulle kunna kommunicera med sina lärare via e-Me. Samarbetspartnerns och representanten
för användarna, som tillsammans representerar varsin intressentgrupp, fick även möjlighet att
lyfta fram sina tankar och idéer kring e-Me. (Åkesson & Smedberg, 2007)

I januari, 2007, kunde man äntligen lansera e-Me applikationen. Under perioden 22 januari till
30 maj, 2007, kunde studenter ge feedback på e-Me genom ett community. Under denna
period så genomfördes också möten med studenterna för att få fram förslag på nya funktioner.
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I stort sett varje vecka hade även projektledaren, utvecklaren och studentkoordinatorerna
möten där de diskuterade åtgärder kring buggar, förslag och idéer som kommit in. Två
förändringar genomfördes, bland annat gjordes kalendern om och ny funktionalitet, i form av
erbjudanden, uppkom. (Åkesson & Smedberg, 2007)

Tyvärr blev bortfallet av studenter relativt stort. Detta berodde förmodligen främst på att
användarna hade förväntat sig en färdig applikation, och i detta läge var e-Me enbart en
betaversion. (Åkesson & Smedberg, 2007)

Efter avslutad testperiod så insåg man att e-Me applikationen hade brister i enkel
funktionalitet och att mobiltekniken visade sig svårare att använda än beräknat. Detta ledde
till att InnovationLab gjorde en teknisk omstart av e-Me. Systemutvecklaren på Innovation
Lab berättar att man idag har övergett tanken på att bygga ett nytt system och istället ser man
sig mer som ”spindeln i nätet” där redan utvecklade tjänster, såsom Google Calender och
dylikt, knyts till varandra via e-Me1. Utvecklarna tog fram en intern metafor för den nya e-Me
applikationen, metaforen kallades Biztalk efter Microsofts integrationsplattform2. Metaforen
skulle hjälpa utvecklarna att förstå att den nya e-Me applikationen mer skulle vara en
integrationsplattform för olika tjänster.

På InnovationLab idag, arbetar man enligt den agila metoden SCRUM, där tanken är att varje
sprint som man använder i SCRUM ska generera funktionalitet. Systemutvecklaren berättar
att man efter varje sprint har ett avstämningsmöte med EU-finansiären där man till exempel
visar upp en skärmdump med tillhörande text3. I samband med avslutningen av en sprint, som
genererat funktionalitet, görs också användartester för att upptäcka buggar, problem och för
att få feedback.

4.4 Vad tyckte intressenterna?
Vi har i vår studie intervjuat ett antal intressenter som var med och medverkade under e-Me
projektet. För att skapa oss en god förståelse av vad intressenterna ansåg om deras arbetssätt
att ta fram kravspecifikationen för e-Me, samt utformning av den, så har vi valt att fokusera
på intressenter som haft olika roller under projektet. Anledningen till detta är att vi ville fånga
information utifrån de olika perspektiven för att på så sätt kunna ta fram förslag på riktlinjer
för hur kravspecifikationer, inom systemutveckling med en co-design approach, skulle arbetas
fram och se ut för att tillfredställa de olika intressenternas behov.

De intressenter vi valt att intervjua är en systemutvecklare, en projektledare, en utvecklare, en
användare, samt en finansiär. Alla, förutom finansiären, hade ett intresse för e-Me och var
delaktiga under e-Me projektet. Vi har i vår studie inte haft någon möjlighet att intervjua en
finansiär som varit involverad i e-Me projektet. Vi valde därför att kontakta en utomstående
finansiär för att på så sätt kunna fånga den ekonomiska aspekten.

1  Intervju med en systemutvecklare från e-Me projektet den 19 mars 2009

2  Intervju med en utvecklare från e-Me projektet den 26 mars 2009

3 Intervju med en systemutvecklare från e-Me projektet den 19 mars 2009
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Nedan följer relevant informationen kring arbetssättet och utformningen som vi har fått fram
under våra intressentintervjuer.

4.4.1 Arbetssätt
Under intervjuerna med våra respondenter har vi ställt frågor kring arbetssättet att ta fram en
kravspecifikation, inom systemutveckling, med en Co-design approach. Vi har då utgått från
workshops och delaktighet eftersom vi anser att detta är relevant för att vi ska kunna ta fram
lämpliga förslag på riktlinjer i vår studie.

Workshop
Under e-Me projektet genomförde projektgruppen ett antal workshops där användarna av e-
Me applikationen, alltså studenterna, fick vara delaktiga. Användaren vi intervjuade hade som
uppgift, under workshoparna, att tillsammans med projektgruppen gå igenom olika delar av e-
Me och lämna synpunkter på dessa, samt komma med egna idéer.

Användaren tyckte att workshoparna fungerade relativt bra under e-Me projektets gång.
Användaren menade dock att workshoparna var lite ostrukturerade, men att det samtidigt
kanske fanns en poäng med det, då det lämnades utrymme till att tänka mycket fritt.

”det är inte alltid att dem är sådär jättestrukturerade, men det finns ju en poäng med det
också, att man kan tänka lite fritt.” 4

Användaren ansåg även att det var lite snålt om tid under workshoparna. För att förbättra
workshoparna nämnde användaren som förslag att det hade varit bra om den person som leder
workshoparna hade kunnat skicka ut information till användarna innan de träffas under en
workshop. Denna information bör, enligt användaren, bland annat innehålla vad de ska gå
igenom under workshopen, samt vilka punkter som man bör fundera över inför mötet. På så
sätt menar användaren att man som användare får mer ansvar och att de kan vara mer
förberedda när de deltar under workshoparna. Användaren tyckte även att det hade kunnat
underlätta arbetet under workshoparna, genom att det blir mer struktur och fokus på det som
man går igenom vilket i sin tur leder till att man hinner med mer tidsmässigt5.

Delaktighet
De olika intressenterna har haft olika grader av delaktighet under e-Me projektet.
Systemutvecklaren anser att det är viktigt att intressenterna är delaktiga i
systemutvecklingsprojekt, eftersom man då får flera olika perspektiv på projektet man
befinner sig i och på det sättet kvalitetssäkrar man arbetet.

”fördelarna är just att man, ah, att man får flera perspektiv på det som man håller på med” 6

Trots fördelarna med att alla intressenterna är delaktiga så var utvecklarna nästan inte alls
delaktiga i arbetet att ta fram kravspecifikationen för e-Me projektet. Projektledaren i e-Me
projektet tycker att det hade varit bra om utvecklarna hade varit med i processen att ta fram

4 Intervju med en användare från e-Me projektet den 24 april 2009

5 Intervju med en användare från e-Me projektet den 24 april 2009

6 Intervju med en systemutvecklare från e-Me projektet den 7 april 2009
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serierna, eftersom det skulle ha gett utvecklaren en större förståelse för vad systemet skulle
uppnå.

”utvecklarna kanske borde varit med och tagit fram serierna, eller framförallt …
situationsbeskrivning eller scenariebeskrivning som gjorde att de kanske fick en annan typ av

förståelse för det också, alltså allt går ju inte att dokumentera i text utan man borde ibland
vara med i processen också” 7

För att få denna övergripande förståelse anser även utvecklaren att det hade varit bra att ha
varit mer delaktig. Samtidigt menar utvecklaren att det hade inneburit en risk då de kanske
hade hämmat kreativiteten hos de andra intressenterna genom att utvecklarna hade varit för
realistiska. Utvecklarna har en tendens till att tänka mer på hur de lättast ska programmera
funktionerna och då kan det innebära att de inte tar till sig alla de önskemål som
intressenterna har.

”jag tror att från våran sida sett så hade det varit enklare att implementera eh e-Me då om vi
hade vart med, samtidigt så är det nog en risk med att utvecklarna är för nära” 8

Utvecklaren tror dock att en tätare koppling mellan utvecklaren och projektgruppen, alltså den
grupp som arbetade fram kravspecifikationen för e-Me, vore det bästa sättet att lösa detta
dilemma9.

Enligt systemutvecklaren är det snarare en fördel att ha med utvecklarna i
systemutvecklingen, detta för att de kan komma med tekniska lösningar som de andra
intressenterna inte visste var möjliga10. En intressent som också ansåg att det var positivt att
utvecklaren var mer delaktig var användaren. Användaren tyckte att det kunde vara en fördel
att låta utvecklarna vara med under processen att ta fram en kravspecifikation för att på så sätt
undvika problemet med att utvecklaren blir hemmablind. Man ger en möjlighet för
utvecklaren att se saken ur någon annans perspektiv11

När det kommer till finansiärens delaktighet så menar systemutvecklaren att det finns ett
maktperspektiv med i bilden. De som sitter med pengarna är delaktiga på ett mer
övergripande plan och det är finansiären som sätter ramar för projektet på grund av den
ekonomiska aspekten. Finansiären påverkar även projektet genom ekonomiska direktiv. En
sådan finansiell påverkan skulle vara att byta ut en funktion som kostar mer och ersätta den
med en billigare trots att användarna inte godtar det helt och hållet.

”Makt, maktaspekten också.. att ja menar om det är så att öh.. att nån högre upp har sagt  att
såhär ska det va. Då kanske man får rätta sig efter det liksom” 12

7 Intervju med en projektledare från e-Me projektet den 9 april 2009

8 Intervju med en utvecklare från e-Me projektet den 14 april 2009

9 Intervju med en utvecklare från e-Me projektet den 14 april 2009

10 Intervju med en systemutvecklare från e-Me projektet den 7 april 2009

11 Intervju med en användare från e-Me projektet den 24 april 2009

12 Intervju med en systemutvecklare från e-Me projektet den 7 april 2009
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En viktig aspekt med att finansiären får vara delaktig är, enligt systemutvecklaren, inte bara
för att man ska ta vara på finansiärens synpunkter, utan också för att det stärker relationen till
finansiären, samt att det gör det enklare att ansöka om mer pengar från dem. Om finansiären
känner sig delaktig är chansen större att de även känner att de får valuta för pengarna de har
investerat13.

4.4.2 Utformning
Under intervjuerna med våra respondenter har vi ställt frågor kring utformningen av en
kravspecifikation, inom systemutveckling, med en Co-design approach. Vi har då utgått från
serierna som kravspecifikation och metaforer eftersom vi anser att detta är relevant för att vi
ska kunna ta fram lämpliga förslag på riktlinjer i vår studie.

Serier som kravspecifikation
Serierna i e-Me projekt var framtagna av användarna och även anpassade till dem. Det är inte
så vanligt att man i processen med att ta fram en kravspecifikation utgår så mycket från
användarna som man gjorde i e-Me projektet, utan oftast har finansiärer och utvecklare mer
att säga till om. I och med detta så har vi tittat närmare på vad intressenterna tycker om serier
som metafor för att presentera krav i en kravspecifikation.

Projektledaren tyckte att serierna, som metafor, var bra även till de mer teknik- och
detaljkrävande utvecklarna. Meningen var att utvecklarna skulle omvandla serierna till
mikroscenarier och gränssnitt14.  Både utvecklaren och systemutvecklaren tyckte att serierna
var alldeles för övergripande och att de lämnade mycket till egen tolkning hos utvecklarna.
Detta hade kunnat undvikas genom att utvecklarna hade fått vara delaktiga under
utvecklingen av serierna1516.

Utvecklaren menar dock på att det skulle kunna uppstå problem om de hade varit för delaktiga
eftersom serierna då hade blivit mer anpassade efter utvecklarna. Serierna skulle då kanske bli
mer otydliga för övriga intressenter.

”då tror jag nog att det hade nog blivit mer så att serien hade anpassad efter … utifrån
utvecklarna då.” 17

Systemutvecklaren tror att det hade varit bra om utvecklarna hade fått ett mer detaljerat
dokument i början som visade vad de ville få ut av e-Me. Det blev svårt för utvecklarna att
sätta sig in i vad e-Me var, enbart genom att utgå från serierna. Det som var positivt med
serierna, enligt utvecklaren, var att det bidrog till att de fick en gemensam målbild av vad e-
Me skulle vara. Det negativa med att använda för övergripande serier är, enligt utvecklaren,

13 Intervju med en systemutvecklare från e-Me projektet den 7 april 2009

14 Intervju med en projektledare från e-Me projektet den 9 april 2009

15 Intervju med en systemutvecklare från e-Me projektet den 7 april 2009

16 Intervju med en utvecklare från e-me projektet den 14 april 2009

17 Intervju med en utvecklare från e-Me projektet den 14 april 2009
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att det blir tidskrävande eftersom de måste sitta tillsammans och bryta ner serierna till mer
detaljerade use-cases18.

För användarens del var serierna bra ur marknadsföringssynpunkt och för att väcka
uppmärksamhet. Detta ansåg användaren var bra till exempel i samband med att man vill
”ragga” pengar till ett projekt. Något som användaren inte var riktigt nöjd med var att serierna
lovade mer än vad de faktiskt höll och att en del studenter blev lite besvikna.

”en del studenter blev lite besvikna för dem trodde de skulle va som en riktig assistent mer,
som skulle fixa massa saker av sig själv och sådär. Oh det va det inte riktigt dåva och sen va
det vissa tekniska saker som inte fungerade och lite sådär. En del blev ju lite besvikna det vet

jag.” 19

Själva grundidén med att ha serier som beskriver funktionalitet, att göra någonting annorlunda
som sticker ut, tyckte användaren var bra20.

Utvecklaren tycker att serierna passar bra, för användarna, eftersom det är lätt att med dem
visa hur man har tänkt att systemet ska fungera, vad systemet kan utföra för handlingar, samt
att användarna lätt kan se vad de skulle kunna ha för nytta av systemet21. Finansiären tycker
också att serierna är bra att använda i kontakt med användarna. Eftersom användarna oftast
inte är insatta i systemutvecklingsprocessen, så är det bra att använda serier för att beskriva
funktionaliteten i systemet22

Förslag på metaforer
Under e-Me så använde man sig av serier som en slags metafor i kravspecifikationen för att
visa funktionaliteten på e-Me applikationen.

Enligt utvecklaren så finns det ett flertal olika metaforer som man kan använda för
utvecklarna för att förmedla hur det tänkta systemet ska kodas. Ett exempel på en metafor är
att utvecklarna utvecklar use-cases tillsammans med användarna. Detta tror utvecklaren dock
kan kräva lite mer av användarna, då det är ett nytt fenomen att ta till sig, det vill säga ett nytt
sätt att tänka på23.

Under e-Me projektet var EU en av de finansiärer som gick in och bidrog med pengar till
projektet. Anledningen till att EU finansierade e-Me projektet var för att e-Me var ett
forskningsprojekt och att tanken och vinsten med e-Me var att applikationen skulle gynna
studenternas vardag och skapa fler arbeten. Systemutvecklaren tror att det hade räckt med att
visa upp ett Excelblad, för EU-finansiären, på hur många arbeten som skapades genom att
investera i forskningsprojektet e-Me. Eftersom EU inte var intresserade av hur mycket

18 Intervju med en utvecklare från e-Me projektet den 14 april 2009

19 Intervju med en användare från e-Me projektet den 24 april 2009

20 Intervju med en användare från e-Me projektet den 24 april 2009

21 Intervju med en utvecklare från e-Me projektet den 14 april 2009

22 Intervju med en utomstående finansiär den 21 april 2009

23 Intervju med en utvecklare från e-Me projektet den 14 april 2009
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investeringen skulle löna sig i form av pengar så är det svårt att jämföra EU, som finansiär,
med en finansiär från ett företag.

När respondenterna däremot fick tänka i banor som berörde en finansiär på ett företag, så
tycker alla intressenterna att det finns flera olika sätt att utforma en kravspecifikation för
finansiären. Vilket sätt man väljer att utforma en kravspecifikation på beror helt på vem det är
som finansierar projektet och vad finansiären är ute efter242526. Systemutvecklaren tycker att
serierna är bra för finansiären, eftersom de oftast inte är så speciellt insatta i tekniska termer,
systemutvecklingsmetoder eller modellering av system. De kan då använda serierna för att
förstå tanken och vinsten med systemet27 Vår externa responderande finansiär anser också att
serierna är jättebra. Bilderna gör att det tilltalar fler sinnen hos dem man visar upp serierna
för, men han tycker också att det behövs ett komplement till serierna, det vill säga något som
visar vad finansiären tjänar ekonomiskt på att köpa eller utveckla systemet28.

Systemutvecklaren tror att en finansiär av ett system gärna vill ha med siffror i
kravspecifikationen. Han menar på att det inte är så vanligt att man beställer ett system utan
att ta med den ekonomiska aspekten. Ett exempel på vad en finansiär, enligt
systemutvecklaren, skulle kunna tänkas vilja ha med i kravspecifikationen är ett business-
case. Business-case är ett dokument som visar på vinsten man får på sitt satsade kapital och
detta gör att finansiärerna kan se mer direkt på de ekonomiska fördelarna med systemet29. Det
blir således tydligare för finansiären vad för typ av ekonomisk vinst han kan tänkas generera
med hjälp av systemet. Utvecklaren tror att en textuell beskrivning av systemet skulle räcka
för finansiären, men även att use-cases skulle fungera30. Finansiären själv skulle kunna tänka
sig serier men då tillsammans med någonting som beskriver vad de får ut av systemet,
eftersom de egentligen inte är intresserade av funktionaliteten för systemet. De vill istället till
exempel veta hur mycket tid man sparar genom att implementera systemet gentemot att inte
göra det31.

Utvecklaren tror att use-cases kan vara en bra metafor till användarna även om det kräver mer
av användarna i sig, eftersom det antagligen är ett nytt fenomen för dem. Utvecklaren påpekar
att use-cases kan ligga på olika detaljnivåer. Ska use-cases riktas mot användaren anser
utvecklaren att det inte bör göra för detaljerade eller för tekniska use-cases32.

24 Intervju med systemutvecklare från e-Me projektet den 7 april 2009

25 Intervju med utvecklare från e-Me projektet den 14 april 2009

26 Intervju med en utomstående finansiär den 21 april 2009

27 Intervju med en systemutvecklare från e-Me projektet den 7 april 2009

28 Intervju med en utomstående finansiär den 21 april 2009

29 Intervju med en systemutvecklare från e-Me projektet den 7 april 2009

30 Intervju med en utvecklare från e-Me projektet den 14 april 2009

31 Intervju med en utomstående finansiär den 21 april 2009

32 Intervju med en utvecklare från e-Me projektet den 14 april 2009
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Det bästa sättet för utformningen, enligt systemutvecklaren, hade varit om man kunde ha flera
olika dokument till de olika intressenterna. Han anser dock att nackdelen med det sättet är att
det är tidskrävande eftersom att alla dokument måste uppdateras om ett annat dokument
förändras. Dessutom har man i projektet dragit på sig en högre administrationskostnad som
följd av att ha fler dokument33.

33 Intervju med en systemutvecklare i e-Me projektet den 7 april 2009
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5 Analys av empiriska material
I detta kapitel kommer vi att presentera en analys av vårt empiriska material. Vi kommer att
inleda med att redogöra för de problem som finns med att ta fram en kravspecifikation inom
systemutveckling med en Co-design approach idag. Vi kommer också att, ihop med
problemen, ta upp förslag på framtida lösningar för att undvika att dessa problem uppstår. I
den senare delen i detta kapitel kommer vi även att ge en redogörelse för de olika
intressenternas tänkbara synvinklar på en kravspecifikation.

5.1 Problem- & Lösningsanalys
I arbetet på InnovationLab så är inte dokumentation en så stor del i systemutvecklingen.
Systemutvecklaren tycker att det skulle vara bra med mer dokument, men eftersom de på
InnovationLab inte har den kulturen med mycket dokumentation så blir det ingen naturlig del
i systemutvecklingen. Han säger också att om man ska använda sig av flera dokument i en
kravspecifikation så är det viktigt att man bygger in processen att skriva dokumenten i
arbetssättet34. Vi ska därför med våra förslag på riktlinjer försöka få in dokumentation som en
naturlig del i arbetet med att ta fram en kravspecifikation. Detta tror vi skulle underlätta när
man arbetar enligt Co-design, eftersom filosofin bland annat handlar om att man ska få med
alla intressenterna i systemutvecklingsarbetet.

I arbetet med att ta fram kravspecifikationen för e-Me projektet så låg all fokus på användaren
vilket innebar att det uppstod problem för bland annat utvecklarna på InnovationLab.
Kravspecifikationen, som bestod av serier, var riktad till användarna och finansiären tror att
serierna var ett bra sätt för att få med användarna i utvecklingen men att de inte var
tillräckliga för utvecklarna att programmera efter35. Utvecklarna var inte heller delaktiga i
arbetet med att ta fram kravspecifikationen, vilket utvecklarna tror hade varit bra för dem att
vara36 och detta ledde till att kommunikationen mellan utvecklarna och användarna var
nästintill obefintlig. När utvecklarna mottog kravspecifikationen så fick de vara kreativa och
tolka mycket själva, för att sedan ta fram en egen kravspecifikation i form av use-cases37.
Detta tror vi kan ställa till med problem då systemet i slutändan kanske inte lever upp till, till
exempel användarnas, förväntningar och krav, vilket e-Me applikationen inte gjorde.
Kravspecifikationen för e-Me lovade mer än vad applikationen sedan kunde uppfylla, vilket
ledde till att användarna blev besvikna38.

Andra problem med att utvecklarna själva måste arbeta fram use-cases är att de då måste sitta
alla utvecklare tillsammans och gå igenom vad som behöver göras för att få systemet att
fungera, vilket är ett tidskrävande och omfattande arbete39. Vi tror dock att detta arbetssätt
kan vara bra, eftersom alla utvecklarna då strävar efter samma mål, men eftersom man i e-Me
projektet redan innan hade gjort ett omfattande arbete med att ta fram serierna så anser vi att

34 Intervju med en systemutvecklare i e-Me projektet den 7 april 2009

35 Intervju med en utomstående finansiär den 21 april 2009

36 Intervju med utvecklaren i e-Me projektet den 14 april 2009

37 Intervju med utvecklaren i e-Me projektet den14 april 2009

38 Intervju med en användare i e-Me projektet den 24 april 2009

39 Intervju med en utvecklare i e-Me projektet den 14 april 2009
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det blir slöseri med tid. En lösning till detta kan enligt systemutvecklaren vara att man har
use-cases tillsammans med till exempel scenarier och på så sätt ger utvecklarna en vision av
hur arbetet ska användas i olika situationer vilket gör att det är lättare för dem att fatta
beslut40.

Ett problem som kan uppstå med att blanda in intressenterna i arbetet med att ta fram en
kravspecifikation är att lösningen och designen av ett system lätt kan bli formad av en så
kallad förhandling, som mer handlar om det sociala i det rummet man befinner sig i. Detta
kan leda till att det blir en kompromiss, som är jättelogisk om man varit med i designrummet,
men för de som inte varit delaktiga under förhandlingen så kan lösningen vara svår att
förstå41. Vi anser därför, precis som systemutvecklaren, att det är viktigt att ha en så kallad
kontrollgrupp under förhandlingarna som kontrollerar att man håller sig till det som är
relevant för det tänkta systemet och även tänker på hur idéerna som uppkommer kan användas
i systemet42.

Workshoparna i e-Me projektet, är inte så strukturerade, vilket kan vara både ett problem
samtidigt som att det kan ha en positiv inverkan genom att intressenterna får vara kreativa och
inte styrda av bestämda direktiv43. Vi tycker att det är bra att man som intressent får tänka
fritt, men anser ändå att workshopparna ska vara strukturerade och effektiva så att ingen
information går förlorad på grund av att tiden för workshoppen inte räcker till. En annan sak
som är viktigt med workshoparna, enligt systemutvecklaren, är att systemutvecklarna har
kontroll över diskussionerna så att alla intressenter tar lika mycket plats44. Detta anser vi vara
jätteviktigt eftersom särskilt användarna kan dra sig tillbaka eftersom de är ovana vid att vara
med under utveckling av ett nytt system.

Meningen med att tillämpa Co-design som approach är ju att involvera alla intressenter och se
till att alla kan vara med och påverka. Något som kan göra att tanken med Co-design faller är
att finansiären alltid kommer att ha det ekonomiska maktövertaget, vilket gör att finansiären
kan ställa ekonomiska krav och då begränsa de andra intressenternas idéer. Det leder då till att
de andra intressenterna blir besvikna för att de inte får den funktionalitet som de efterfrågat45.
Vi anser att detta inte är något som vi kan göra så mycket åt, utan den enda lösningen kan
vara att finansiären är delaktig och på det sättet förstår nyttan med att ta till sig de andra
intressenternas idéer.

5.2 Intressenternas synvinklar på kravspecifikationer
I systemutvecklingsprojekt finns det ofta ett flertal olika intressenter involverade. Beroende
på vilka roller intressenterna besitter så finns det antal olika synvinklar på hur en
kravspecifikation bör vara utformad. Kravspecifikationen för e-Me är ett exempel på hur det

40 Intervju med en systemutvecklare i e-Me projektet den 7 april 2009

41 Intervju med en systemutvecklare i e-Me projektet den 7 april 2009

42 Intervju med en systemutvecklare i e-Me projektet den 7 april 2009

43 Intervju med en användare i e-Me projektet den 24 april 2009

44 Intervju med en systemutvecklare i e-Me projektet den 7 april 2009

45 Intervju med systemutvecklaren i e-Me projektet den 7 april 2009
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kan se ut när man vill rikta en kravspecifikation till användarna av systemet och försöka
uppfylla det som användarna efterfrågar i en kravspecifikation.

För att ta reda på vilka synvinklar intressenterna finansiärer, användare och utvecklare har på
en kravspecifikation så har vi analyserat vårt insamlade material och kommit fram till
följande:

Finansiärens synvinkel
Vi anser att finansiärens synvinkel på kravspecifikationer
kan se olika ut beroende på vem finansiären är. Men,
oavsett om finansiären är mer eller mindre ekonomiskt
beroende, det vill säga om till exempel investeringen
handlar om ett systemutvecklingsprojekt som är ett
forskningsprojekt eller inte, så tror vi ändå att finansiären
inte anser det tillräckligt med att bara presentera en
kravspecifikation med hjälp av serier, utan det är viktigt
att man kompletterar med ett mer detaljerat dokument
som bland annat visar de ekonomiska fördelarna med det
tänkta systemet.

Efter att ha tolkat intervjun med den utomstående finansiären så var det tydligt
att finansiären hade ett behov av att ha med siffror i form av beräkningar som
bland annat visar vad man sparar genom att investera i ett nytt system,
affärsnyttan med systemet, samt vad man får tillbaka. Enligt finansiären så

investerar de aldrig i ett system utan att se över om systemet har någon
ekonomisk uppsida.

Utvecklarens synvinkel
Vi anser att utvecklarens synvinkel på kravspecifikationer är att de ska innehålla
detaljerade beskrivningar över hur det tänkta systemet ska fungera och
implementeras. Utvecklaren vill bland annat ha information i form av UML-
diagram, use-cases och modeller i en kravspecifikation.

Efter att ha gjort tolkningar av intervjun med utvecklaren så har vi förstått att
serier inte var det lämpligaste sättet att för utvecklarna i kravspecifikationen
förmedla vilken funktionalitet det tänkta systemet skulle ha. Utvecklaren menar
på att det blir alldeles för övergripligt att presentera funktionalitet i form av serier
och att det inte är utvecklarnas mening att vara kreativa, då det lämnas mycket
till egen tolkning när serierna sedan ska översättas till till exempel use-cases.

Användarens synvinkel
Vi anser att användarens synvinkel på kravspecifikationer är att det ska vara lätt
att läsa ut i en kravspecifikation vilken funktionalitet
ett system är tänkt att ha, samt vilken typ av nytta
man kommer att ha av systemet. Då det finns ett antal
olika typer av användare, med olika grad av datavana,
kan det vara svårt att generalisera användarnas sätt att
se på kravspecifikationer. Men då de flesta
användarna oftast inte har så goda tekniska
kunskaper, så tror vi definitivt att serier är ett bra sätt
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att presentera en kravspecifikation på så att alla användarna kan förstå tanken
med ett system.

När vi tolkade intervjun med användaren så märkte vi att det fanns en positiv
inställning till att använda sig av bilder för att förmedla hur ett system är tänkt
att fungera i en kravspecifikation. Viktigt att tänka på, när man förmedlar
funktionaliteten i ett system med hjälp av bilder, är att man är försiktigt med vad
man lovar i bilderna. Man brukar säga att en bild säger mer än tusen ord och
därför finns det stora risker att man i slutändan gör användarna besvikna om
förväntningarna på systemet inte uppfylls.
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6 Våra förslag
I detta kapitel kommer vi att redogöra för de förslag på riktlinjer för arbetssättet och
utformningen av en kravspecifikation, inom systemutveckling, med en Co-design approach
som vi har kommit fram till under vår studie. Förslagen har tagits fram utifrån våra analyser
och genom att vi har tillämpat brainstorming metoden. Vi kommer att inleda med att
presentera en modell, med beskrivning, över arbetssättet att, med en Co-design approach, ta
fram de dokument som sedan ska ligga som delar i en kravspecifikation

6.1 Förslag på riktlinjer för arbetssättet
Nedan visas en modell över vårt förslag på arbetssätt att ta fram en kravspecifikation med en
Co-design approach.

Figur 8: Vårt förslag på en modell över arbetssättet att ta fram en kravspecifikation
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6.1.1 Modellbeskrivning

Process: Möte mellan finansiär och systemutvecklare
Input: Krav, idéer och kunnande
Output: Övergripande ekonomiskt dokument
I den här processen ställer finansiären sina krav på systemet. Eftersom finansiären är
beställare av systemet, och har det ekonomiska ansvaret, så är det en del av hans krav som blir
ett måste i det nya systemet. För att finansiären ska få en inblick i hur användarna ser på det
nya systemet så tar han hjälp av användarna för att formulera sina krav. Finansiären har sedan
ett möte med systemutvecklarna, som tillför sitt kunnande, inom systemutveckling, till mötet.
De arbetar sedan tillsammans fram det övergripande ekonomiska dokumentet, som sedan
ligger till grund för utvecklingen av hela systemet.

Process: Workshop typ A
Input: Övergripande ekonomiskt dokument, idéer, ledarskap
Output: Scenarier & storyboards
I workshop typ A så är det bara systemutvecklarna och användarna som deltar. Detta gör man
för att användarna ska känna att de kan komma med alla sorters idéer för systemet och då
hjälper det att de andra intressenterna inte är där, eftersom det kan hämma användarnas
kreativitet. Det enda som användarna måste anpassa sig efter är det övergripande ekonomiska
dokumentet. När användarna kommit fram till ett antal idéer så ritar de, tillsammans med
systemutvecklarna, upp dem i olika scenarier och storyboards som beskriver hur funktionerna
kan användas.

Process: Workshop typ B
Input: Scenarier, ledarskap, idéer, tekniskt kunnande
Output: Övergripande use-case
I workshop typ B så deltar systemutvecklarna, användarna och en utvecklare. För att få en
utgångspunkt för workshopen så använder man sig av de scenarier och storyboards som
användarna, tillsammans med systemutvecklarna, tog fram under workshop typ A.
Utvecklaren och användarna diskuterar sedan scenarierna och storyboardsen och försöker
komma på nya idéer. Utvecklaren kan även komma med tekniska lösningar som man inte
tänkt på innan. För att det inte ska bli så att en intressentgrupp får mer utrymme än den andra
så är det systemutvecklarnas uppgift att leda workshopen och se till så att alla får lika mycket
att säga till om. Användarna och utvecklaren arbetar sedan tillsammans fram övergripande
use-cases som beskriver den tänkta funktionaliteten för systemet.

Process: Uppdatera scenarier
Input: Kunnande, förståelse, övergripande use-case
Output: Scenarier
Efter workshopen där systemutvecklarna, användarna och utvecklaren tillsammans har tagit
fram de övergripande use-casen så uppdaterar användarna de scenarier som var
utgångspunkten för workshoparna. Eftersom användarna var delaktiga under workshopen och
därför fått en förståelse för de övergripande use-casen, så är det lätt för dem att uppdatera
scenarierna med de nya funktionerna som tillkommit under workshopen.

Process: Ta fram detaljerade use-cases
Input: övergripande use-case, tekniskt kunnande
Output: Detaljerade use-cases
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Efter workshopen så utarbetar utvecklarna mer detaljerade use-cases utifrån de övergripande
use-casen som togs fram under workshopen. Genom att göra use-casen mer detaljerade så blir
det enklare för utvecklarna när de ska programmera systemet.

Process: Ta fram ekonomiskt dokument
Input: Övergripande use-cases, tekniskt kunnande, kunnande
Output: Ekonomiska dokumentet
Efter workshop typ B så träffas systemutvecklarna och utvecklaren och gör ett ekonomiskt
dokument, utifrån de övergripande use-casen, som beskriver hur mycket utvecklingen av de
nya funktionerna kommer att kosta, men också hur mycket tid företaget sparar genom att
använda sig av just de funktionerna. Det här dokumentet används sedan som ett underlag för
det kommande mötet med finansiären.

Process: Möte mellan finansiären och systemutvecklarna
Input: Ekonomiskt dokument, kunnande
Output: Ekonomiskt dokument
Det ekonomiska dokumentet, som systemutvecklarna och utvecklaren tog fram, ligger som
grund för mötet med finansiären. På det här mötet så får finansiären en uppdatering över hur
projektet går och får ge feedback på det ekonomiska dokumentet.

6.1.2 Dokument
Vi har kommit fram till att det är bra att ha flera olika dokument i kravspecifikationer, där
varje dokument ska vara utformad för varje intressentgrupp. Detta kan innebära att de
administrativa kostnaderna ökar på grund av att det blir fler arbetstimmar. Vi anser dock att
det är nödvändigt att lägga de extra arbetstimmarna som krävs, eftersom det innebär att man
ökar chanserna att kravspecifikationen blir rätt från början. Genom att lägga extra tid på
dokumentation så kan man undgå att, precis som utvecklarna under e-Me projektet, göra en
ny egen kravspecifikation för att serierna inte var tillräckliga. Arbetet för utvecklarna med att
ta fram den nya kravspecifikationen var otroligt tidskrävande och tog antagligen längre tid än
om man från början hade arbetat växelvis med framtagningen av flera dokument till de olika
intressenterna. Genom att arbeta växelvis med flera olika dokument så kan man undvika att
missförstånd med funktionaliteten i systemet uppstår samt missförstånd mellan de olika
intressenterna.

Nedan följer våra framtagna förslag på riktlinjer för arbetssättet att ta fram kravspecifikationer
inom systemutveckling, med en Co-design approach, samt de dokument och de tekniker som
vi har tänkt att man ska använda sig.

Övergripande ekonomiskt dokument
Ett förslag på hur det övergripande ekonomiska dokumentet skulle kunna arbetas fram är att
man utgår från finansiärens ekonomiska krav, som ska stå som ramar för systemet, och
användarens övergripande syn på funktionaliteten för systemet. Dokumentet sammanställs, av
systemutvecklarna, i ett övergripande ekonomiskt dokument som ligger till grund för
utvecklingen. Detta ledde till att vi kom fram till det här förslaget på riktlinje:

 Det övergripande ekonomiska dokument, som är skapat av finansiären, användarna
och systemutvecklarna, ska ligga till grund för utvecklingen.
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Argument för detta:
o Trots att finansiären har den ekonomiska makten så får ändå användarna möjlighet att

vara delaktiga i utformningen av det övergripande ekonomiska dokumentet.

Scenarier
Ett förslag på hur scenarierna skapas är att man inleder med att ha en eller flera workshopar
där bara användarna och systemutvecklarna är delaktiga. Workshoparna utgår från det
övergripande ekonomiska dokumentet, men förutom det så får användarna möjlighet till att
vara kreativa med egna idéer för hur de vill att systemet ska fungera och se ut. Scenarierna
skapas, utifrån användarnas idéer, av både systemutvecklarna och användarna. Detta ledde till
att vi kom fram till det här förslaget på riktlinje:

 I de inledande workshoparna ska systemutvecklarna och användarna tillsammans ta
fram scenarier, på systemets funktionalitet utifrån användarnas idéer.

Argument för detta:
o Användarna får en chans att vara kreativa genom att de har egna workshopar

tillsammans med systemutvecklarna46.
o Att använda sig av instruktiva bilder gör att användarna lättare kan förstå och ta till sig

informationen. Det är också positivt att använda någonting som tilltalar flera sinnen47

Övergripande use-case
Ett förslag på hur de övergripande use-casen arbetas fram är genom att man har större
workshops där man inkluderar systemutvecklarna, användarna och en av utvecklarna. I de här
workshoparna utgår man från de scenarier som användarna tog fram i de mindre inledande
workshoparna. Under workshopen diskuterar man huruvida scenarierna är bra och om
utvecklaren som deltar kan visa på tekniska sätt som man kan göra det annorlunda. Den här
diskussionen styrs av systemutvecklarna som ser till att båda intressentgrupperna är lika
delaktiga i diskussionen. Systemutvecklarna ser även till att utvecklaren inte blir för teknisk
när han eller hon pratar så att användarna kan följa med. Efter diskussionen så arbetar
intressentgrupperna tillsammans fram de övergripande use-cases, vilket gör att alla
intressenter blir mycket insatta i vad de övergripande use-casen betyder. Detta ledde till att vi
kom fram till de här förslagen på riktlinjer:

 I de fortsatta workshoparna ska systemutvecklarna, användarna och en utvecklare
tillsammans ta fram de övergripande use-casen med utgångspunkt i de tidigare
framtagna scenarierna.

 Systemutvecklarna ska styra diskussionerna i workshoparna så att alla intressenter tar
lika mycket plats, samt att utvecklaren inte blir för teknisk när han eller hon pratar.

Argument för detta:
o Genom att användarna är delaktiga i framtagningen av de övergripande use-casen

så får de en förståelse för hur ett use-case används och fungerar.
o Eftersom användarna och en utvecklare tar fram de övergripande use-casen

tillsammans så får de båda en förståelse för vad de står för och deras betydelse.

46 Intervju med en utvecklare i e-Me projektet den 14 april 2009

47 Intervju med en utomstående finansiär den 21 april 2009
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Detta leder till att man undviker missförstånd på grund av att man inte har översatt
ett beskrivningssätt till ett annat, som man till exempel fick göra när man översatte
serierna till use-cases i e-Me projektet.

o Fördelen med att få många perspektiv på de övergripande use-casen är att man
kvalitetssäkrar resultatet48

o Genom att både användarna och en utvecklare är med i samma workshop så kan
utvecklaren ge användarna idéer om funktionalitet, som användarna inte visste var
möjligt att göra tekniskt, och användarna kan komma med nya idéer som
utvecklaren missat på grund av att de blivit hemmablinda49.

o Eftersom användarna är ovana, jämfört med utvecklaren, i arbetet med att ta fram
ett system så är det viktigt att de inte hamnar i skymundan och då är det
systemutvecklarnas ansvar att se till att användarna får mer plats, samt se till att
utvecklaren inte blir för teknisk i sitt ordval. Genom att systemutvecklarna agerar
som en slags kontrollgrupp, så undviker man att missförstånd mellan användarna
och utvecklaren uppstår50

Detaljerade use-case
Ett förslag på hur de detaljerade use-casen kan arbetas fram är genom att utvecklarna utgår
från de övergripande use-casen och bryter ner dem så de blir mer detaljerade. Utvecklarna kan
arbeta självständigt eftersom att de har de övergripande use-casen som målbild för hur
systemet ska fungera. Detta ledde till att vi kom fram till det här förslaget på riktlinje:

 Utvecklarna ska bryta ner de övergripande use-casen till detaljerade use-cases.

Argument för detta:
o Eftersom utvecklarna är vana med use-cases så kan de förstå de övergripande use-

casen som tagits fram, utan att ha varit delaktiga i framtagningen av dem. Genom
att titta på de övergripande use-casen så kan utvecklarna arbeta självständigt, mot
samma mål, utan att behöva ta tid till att diskutera fram vilken målbild de har.
Detta sparar utvecklarna många arbetstimmar på.

Uppdaterade dokument
När man gått igenom processerna med att ta fram de olika dokumenten är det viktigt att man
uppdaterar dem. Anledningen till att det är viktigt att uppdatera dokumenten är för att de i
slutändan kommer att vara en del av kravspecifikationen och att det då är viktigt att ha med
alla de funktioner som uppkommit under processens gång.

Uppdaterade scenarier
Efter workshoparna med systemutvecklarna, användarna och en utvecklare så har det
framkommit nya idéer och förslag som visas i de övergripande use-casen. Med de
övergripande use-casen som utgångspunkt är det viktigt att användarna efter varje workshop
uppdaterar de scenarier som ligger till grund för workshoparna. Detta ledde till att vi kom
fram till det här förslaget på riktlinje:

48  Intervju med en systemutvecklare i e-Me projektet den 7 april 2009

49  Intervju med en utvecklare i e-Me projektet den 14 april 2009

50  Intervju med en systemutvecklare i e-Me projektet den 7 april 2009
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 Användarna uppdaterar sina scenarier efter att nya idéer kommit fram under
workshoparna.

Argument för detta:
o Eftersom användarna har varit delaktiga under workshoparna då de nya idéerna

uppkommit, är det inget tidskrävande arbete att uppdatera scenarierna.
o De uppdaterade scenarierna kan användas till att visa nyttan med systemet för

andra användare som inte varit delaktiga under workshoparna.
o Det är viktigt att uppdatera scenarierna så att de senaste dokumenten hamnar i

kravspecifikationen.

Ekonomiskt dokument
Efter varje gång ett antal nya funktioner uppkommit under workshoparna är det viktigt att
man får ett godkännande från finansiären. Därför tar systemutvecklarna, tillsammans med
utvecklarna, fram ett ekonomiskt dokument som bland annat innehåller kostnaderna för de
olika funktionerna, samt tid som sparas genom att använda av systemet. Detta ledde till att vi
kom fram till det här förslaget på riktlinje:

 Systemutvecklarna och utvecklaren ska, i samband med uppdateringar av nya
funktioner, ta fram ett ekonomiskt dokument till finansiären.

Argument för detta:
o Genom att finansiären får ett dokument som både beskriver kostnader, ihop med till

exempel en tabell, över hur mycket tid man sparar i sitt dagliga arbete med att använda
sig av funktionerna i systemet, så tror vi att finansiären i större utsträckning överväger
högre kostnader mot effektivare funktioner.

6.1.3 Tekniker för att ta fram krav
Vi föreslår att man under arbetsprocessen med att ta fram krav använder sig av tekniken
workshops. Workshops är en bra teknik att använda för att få fram nya idéer och krav.

Workshops
Workshopar är en bra teknik för att effektivt identifiera, strukturera och prioritera idéer och
krav till det kommande systemet. (Robertson & Robertson, 2006) Ett förslag på hur dessa kan
genomföras är att man har två typer av workshops. En, där bara systemutvecklarna och
användarna är delaktiga, och en där systemutvecklarna, användarna och en utvecklare är
delaktiga. I de inledande workshoparna så behöver workshoparna inte vara så strukturerade
medan de senare workshoparna ska ha mer struktur. För att förbereda workshoparna så
föreslår vi att systemutvecklarna skickar ut en agenda, och eventuellt material för
workshopen, till de som ska delta i workshopen, i god tid innan den genomförs. Detta ledde
till att vi kom fram till de här förslagen på riktlinjer:

 Systemutvecklarna ska i förväg skicka ut materialet, som de har tänkt att använda
under workshoparna, till de intressenter som ska delta.

 Workshoparna i början behöver inte vara så strukturerade, medan de senare
workshoparna ska vara mer strukturerade.
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Argument för detta:
o Intressenterna får det lättare att förbereda sig och kan då tänka ut nya idéer och förslag

som de kan ta upp under workshopen. Intressenterna känner även att de får mer
ansvar51.

o I början är det viktigt att låta intressenterna tänka fritt och inte bli för styrda av
systemutvecklarna. På så sätt blir de mer kreativa och fler idéer kommer fram.

o I de senare workshoparna så finns det redan tydliga riktlinjer för hur systemet ska se ut
och då är det viktigt att se till att inte ordet blir för fritt och att man kommer in på icke
relevanta idéer. Genom att ha en välstrukturerad workshop så kan man undvika detta.

6.2 Våra förslag på utformningen av en kravspecifikation.
Vi har i vår studie även tagit fram förslag på utformningen av en kravspecifikation inom
systemutveckling med en Co-design approach.

6.2.1 Utformning av en kravspecifikation
Vi har utgått från Eriksson (2007) för att skaffa oss en uppfattning om vad som bör finnas
med i en kravspecifikation. I sin mall beskriver Eriksson (2007) olika delar som han anser är
viktiga vid utformandet av en kravspecifikation. Utifrån Erikssons (2007) mall gör vi nedan
en kort jämförelse med e-Me projektets kravspecifikation.

Enligt Eriksson (2007) är inledning en av de delar som bör ingå i en kravspecifikation. Vi
håller med Eriksson (2007) om detta och anser att det är en god idé att ha med en inledning
för att ge intressenterna en överblick och vision över det tänkta systemet. E-Me projektets
kravspecifikation har också en inledning, som i stort sätt följer Erikssons (2007) råd för vad
en inledning bör innehålla. Här slutar dock likheterna, och Eriksson (2007) tar upp
systemglobala krav, funktionella krav och icke funktionella krav och gör tydliga skillnader
mellan dessa olika typer. Eriksson (2007) ger råd för hur dessa olika typer av krav bör
dokumenteras och struktureras på ett konkret sätt. E-Me projektet saknar dock denna tydliga
uppdelning som Eriksson (2007) presenterar, istället utnyttjas serier. Dessa serier visar på
nyttan som studenten kommer att ha av systemet i olika situationer. Vi anser att serier är bra
för att förmedla visionen och möjligheterna med systemet, dock är de lite otydliga och vi
anser att det behövs något mer konkret för att förstå vad som ska utvecklas. Serierna, anser vi
inte heller visar tydligt på de ickefunktionella kraven som systemet kan tänkas ha. Genom att
ta med de ickefunktionella kraven i en kravspecifikation kan man, enligt Eriksson (2007),
hjälpa utvecklarna att lägga lösningarna på rätt nivå.

I sin mall tar Eriksson (2007) även upp designrestriktioner, som enligt honom ska innehålla
direktiv för begränsningar av designen.  Dessa direktiv kan innehålla allt från att systemet ska
vara programmerat i C#,  till vilka färger som systemets gränssnitt ska innehålla. Under vår
situationsanalys så har det framkommit att e-Me hade vissa designrestrektioner, systemets
gränssnitt skulle bland annat vara gjort i Flash™. Denna restriktion fanns inte med i e-Me
projektets kravspecifikation, vilket enligt Eriksson (2007) bör finnas med i en
kravspecifikation. Vi anser precis som Eriksson (2007) att det är viktigt att dokumentera de
designrestriktioner som kan förekomma hos ett system, eftersom det ökar chansen att
utvecklingen av systemet går som planerat samt att både leverantör och beställare blir nöjda.

51  Intervju med en användare i e-Me projektet den 24 april 2009
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Eriksson (2007) tar i sin mall upp ytterligare två viktiga delar i en kravspecifikation, nämligen
regler och upphovsrätt. Regler ska, enligt Eriksson, skrivas kortfattat och innefatta de regler
som man måste ta hänsyn till under utvecklingen av systemet. Reglerna kan vara allt från
affärsregler till lagar satta av staten. Tanken är att genom dokumentationen undvika att
systemet bryter mot någon av dessa regler. Upphovsrätt handlar bland annat om vem som ska
ha äganderätt till systemet när utvecklingen är klar. Vi anser att dessa två delar kan vara
viktiga för kommersiella system, då det handlar om affärsregler och äganderätt, vilket vi anser
är viktigt för många företag. Kravspecifikationen för e-Me däremot innehåller varken regler
eller upphovsrätt, men eftersom e-Me projektet var ett forskningsprojekt kanske inte detta var
högsta prioritet.

Vi är väl medvetna om e-Me projektet är mer av ett forskningsprojekt än ett
systemutvecklingsprojekt. Därför vill vi påpeka att vi inte lägger några värderingar på e-Me
projektets kravspecifikation, eftersom vi förstår att dess huvudsakliga syfte mer har
karaktäriserats av att utforska nya möjligheter för systemutveckling med en Co-design
approach. Vi vill även påpeka att Eriksson (2007) själv säger att hans mall för
kravspecifikationer inte är den ultimata sanningen, utan att alla organisationer och
verksamheter har olika behov av dokumentation, samt att innehållet i kravspecifikationen kan
skifta från verksamhet till verksamhet. Vårt syfte med jämförelsen var att påpeka potentiella
brister som e-Me projektets kravspecifikation skulle kunna ha i en mer kommersiell miljö.

6.2.2 Våra dokument:
För att utforma en kravspecifikation, inom systemutveckling med hjälp av en Co-design
approach så räcker det inte att man bara utgår från Erikssons (2007) mall, utan här ser vi även
fördelar med e-Me projektets utformning av kravspecifikation. E-Me riktade sin
kravspecifikation till användarna, vilket man kan anse är en god idé för att göra användarna
införstådda med tanken och vinsten med e-Me. Men för att alla intressenterna ska få en
förståelse för systemet med hjälp av kravspecifikationen anser vi att det är viktigt att
kravspecifikationen faktiskt riktar sig till alla de intressenter som har ett intresse för systemet.
Det är här våra framtagna dokument kommer in i bilden. Med hjälp av våra dokument kan
man se till att kravspecifikationen riktar sig till alla intressenterna. Våra funderingar ligger
dock kring hur våra dokument ska placeras i kravspecifikationen och vilka delar av Erikssons
mall som är mer relevanta än andra delar.

Vi kommer att utgå från Erikssons (2007) mall och visa vilka av våra dokument som täcker de
olika delarna i mallen.

Övergripande ekonomiskt dokument:
Enligt Robertson & Robertson(2007) är det bra att ha ett övergripande dokument för att
fastställa projekts mål, affärsnytta med systemet, kostnader, risker och om det är lönsamt att
genomföra utvecklingen. Vi håller med Robertson & Robertson(2007) och tanken med detta
dokument är att sätta ramar för den fortsatta utvecklingen. Ett systemutvecklingsprojekt
påbörjas oftast med ett ekonomiskt perspektiv i bakgrunden, och vi anser att det är viktigt att
fånga detta perspektiv för att projektet ska bli lyckat. Det är också viktigt att ha ett antal ramar
så att inte utvecklingen går alltför långt från visionen för systemet. Vi anser att det
övergripande ekonomiska dokumentet kan ersätta Erikssons(2007) inledning på ett effektivt
sätt.
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Scenarier:
Under våra intervjuer med intressenterna har det aldrig funnits någon tvekan om att scenarier
och serier är bra för att kommunicera med användarna, inte heller att scenarier mycket väl
fyller en funktion även för övriga intressenter, även om de måste ha något som kompletterar
scenarierna. Vi håller med våra intressenter om det, och har därför valt att ha ett dokument
som består av scenarier och storyboards. Enligt Albinsson & Forsgren (2005) så är scenarier
ett bra hjälpmedel för att hitta användarnas idealsituation. Scenarier låter användarna utforska
sin situation, vilket kan leda till att smarta lösningar uppkommer. Vår tanke med dokumentet
är att det ska visa funktionaliteten i systemet och nyttan med att använda det. Vi anser att
scenarier kan användas på två olika sätt, dels för att visa de olika typer av krav som Eriksson
(2007) nämner, men även för att vara ett slags visionsdokument som kan finnas med i
inledningen av Erikssons (2007) mall.

Övergripande use-cases:
Under vår studie har vi fått en förståelse för att scenarierna och serierna inte alltid är
tillräckliga för alla intressenter. Enligt vår utvecklare så lämnas mycket till egen tolkning när
det kommer till serierna, eftersom de inte är så konkreta. För att komma till rätta med detta
problem har vi valt att även ha med ett dokument som innehåller övergripande use-cases.
Tanken är att de övergripande use-casen ska hjälpa utvecklarna att, på ett mer konkret sätt,
förstå den funktionalitet som systemet ska innehålla. De övergripande use-casen ligger
dessutom till grund för att utvecklaren, om det skulle behövas, ska kunna göra mer detaljerade
use-cases. De övergripande use-casen anser vi passar in i Erikssons (2007) mall för att visa
funktionaliteten i systemet.

Detaljerade use-cases:
Utifrån de övergripande use-casen kan utvecklarna, på ett smidigt sätt, ta fram mer detaljerade
use-cases. Dessa detaljerade use-cases riktar sig till utvecklarna som här tar fram något mer
konkret som det kan utgå från när det börjar att programmera. Dessa use-cases läggs på en
mer detaljerad nivå än de övergripande och kan bland annat innehålla UML diagram. Vår
utvecklare anser att det är bra att ta fram use-cases, eftersom det på ett tydligt och konkret sätt
visar funktionaliteten i systemet. Dessa use-cases, anser vi, passar in i Erikssons (2007) mall
för att på ett tekniskt sätt visa tänkt funktionalitet i systemet.

Ekonomiskt dokument:
Detta dokument riktar sig till finansiären. Vi anser att finansiären behöver ett komplement
utöver scenarierna och serierna. Under våra intervjuer med både finansiären och
systemutvecklaren, har vi förstått att det kan vara viktigt att visa upp den ekonomiska nyttan
med olika funktioner eller lösningar i systemet. Detta dokument ska ge finansiären en
någorlunda förståelse för vad han kan tänkas få ut av sin investering i systemet. Dokumentet
ska även underlätta beslut som rör huruvida en viss funktionalitet är värd att utveckla eller
inte.
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Vi avser nu att göra en modell för att visa hur vi anser, med utgångspunkt i Erikssons (2007)
mall, att en kravspecifikation med Co-design approach bör se ut.

Kravspecifikation
(Inledning)

Övergripande ekonomiskt dokument
Scenarier

(Funktionella, ickefunktionella, systemglobala krav)
Scenarier
Övergripande use-case
Ekonomiskt dokument
Detaljerade use-cases

(Övriga dokument)
Designrestrektioner
Användarguide & hjälpsystem
Upphovsrätt
Regler

6.3 Våra ändringar efter våra workshops
Under våra workshops som vi anordnade med våra intressenter så fick vi feedback kring våra
förslag på riktlinjer. Feedbacken bearbetades och utmynnade i vissa ändringar. De ändringar
vi gjort redovisas nedan under arbetssättet och utformningen.

6.3.1. Arbetssättet
För att få feedback på våra förslag på riktlinjer så har vi haft två workshops, en med
systemutvecklaren och utvecklaren samt en med finansiären. Under dessa workshops har det
kommit fram många bra synpunkter på våra förslag på riktlinjer och efter att ha sammanställt
dessa synpunkter så har vi kommit fram till följande ändringar:

 Vi ändrar namnet på de personer som leder workshoparna från ”systemutvecklare” till
kravanalytiker och det som kravanalytikerna tillför till workshoparna är kunskap och
ledarskap.

Anledningen till att vi ändrade namnet var för att det var otydlig vilka personer det var som
ledde workshoparna. Systemutvecklaren och utvecklaren tyckte inte att det bara var ledarskap
som kravanalytikern tillförde utan även andra egenskaper. Därför ändrade vi det till att
kravanalytikern tillförde både ledarskap och kunskap.

 I workshoparna, typ B, så ska användarna och utvecklarna ta fram use-cases som
ligger på en detaljnivå de själva bestämmer.

Istället för att vi ger direkta direktiv över vad utvecklaren och användarna ska ta fram i det
övergripande use-cases så är det bättre att de själva kan bestämma hur övergripande use-casen
ska vara beroende på hur tekniskt kunnig användaren är.

6.3.2 Utformningen
Responsen vi fick från intressenterna på vår utformning var övervägande positiv. De
dokument som vi föreslog för de olika intressenterna tyckte våra respondenter var vettiga och
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bra. Det enda som vi behöver ändra och som kom upp under våra workshops med
intressenterna, var att de dokument som låg under övriga dokument istället skulle finnas med i
det övergripande ekonomiska dokumentet. Det innebär att det övergripande ekonomiska
dokumentet även skulle innehålla designrestriktioner, regler och upphovsrättigheter.

6.4 Slutgiltiga riktlinjer
Efter att vi genomfört våra workshops tillsammans med intressenterna så gjorde vi ett antal
ändringar på våra tidigare förslag på riktlinjer. De uppdaterade förslagen blir våra slutgiltiga
förslag på riktlinjer.

6.4.1 Förslag på riktlinjer för arbetssättet av kravspecifikationer
Vi visar våra förslag på riktlinjer för arbetssättet genom en modell samt genom riktlinjer.

Figur 9: Vårt förslag på den slutgiltiga modellen över arbetssättet att ta fram en
kravspecifikation



56

Övergripande ekonomiskt dokument
 Det övergripande ekonomiska dokument, som är skapat av finansiären, användarna

och systemutvecklarna, ska ligga till grund för utvecklingen.

Scenarier
 I de inledande workshoparna ska systemutvecklarna och användarna tillsammans ta

fram scenarier, på systemets funktionalitet, utifrån användarnas idéer.

Övergripande use-case
 I de fortsatta workshoparna ska systemutvecklarna, användarna och en utvecklare

tillsammans ta fram de övergripande use-casen med utgångspunkt i de tidigare
framtagna scenarierna.

 Systemutvecklarna ska styra diskussionerna i workshoparna så att alla intressenter tar
lika mycket plats, samt att utvecklaren inte blir för teknisk när han eller hon pratar.

Detaljerade use-case
 Utvecklarna ska bryta ner de övergripande use-casen till detaljerade use-cases.

Uppdaterade scenarier
 Användarna uppdaterar sina scenarier efter att nya idéer kommit fram under

workshoparna.

Ekonomiskt dokument
 Systemutvecklarna och utvecklaren ska ta fram ett ekonomiskt dokument till

finansiären, i samband med uppdateringar av nya funktioner för systemet.

Workshops
 Systemutvecklarna ska skicka ut materialet, som de har tänkt använda under

workshoparna, till de intressenter som ska delta.

 Workshoparna i början behöver inte vara så strukturerade, medan de senare
workshoparna ska vara mer strukturerade.

6.4.2 Förslag på riktlinjer för utformningen av kravspecifikationer
Vi har gjort relativt stora ändringar i utformningen efter att vi genomfört våra workshops
tillsammans med intressenterna. De ändringar som gjordes bidrog till att vårt slutgiltiga
förslag på riktlinjer för utformningen blev de dokument som listats nedan.

 Övergripande ekonomiskt dokument
 Scenarier
 Övergripande use-cases
 Detaljerade use-cases
 Ekonomiskt dokument
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7 Co-design av Co-design
Vi redogör i detta kapitel för hur vi Co-designat Co-design, vilket vi visar genom olika
modeller för hur vi har gått tillväga. Vi börjar med en beskrivning över hur vi tillämpat olika
element av Co-design i vår studie. Vi visar sedan på en modell över vårt arbetssätt i studien
kopplat till Co-design. Vi har i studien även arbetat som kvalitativa forskare, vi har därför
reviderat vår tidigare modell och kompletterat den med den hermeneutiska cirkeln. Vår andra
modell visar således hur vi pendlat mellan helhet och del i studien. En sista modell beskriver
vilka roller vi och vår handledare haft under studien, vi har här tagit hjälp av Cronholms
(2006) modell.

I vår studie genomförde vi en situationsanalys av e-Me projektet för att på så sätt skapa oss en
förståelse för hur systemutvecklare idag, på ett Co-designmässigt sätt, framställer en
kravspecifikation. Precis som kvalitativa forskare så har vi genom vår situationsanalys gått på
djupet för att på så sätt fånga ett så trovärdigt och informationsrikt resultat som möjligt, men
för att kunna besvara våra forskningsfrågor så ansåg vi att detta inte var tillräckligt för att
kunna presentera oss som kvalitativa forskare. Vi har därför i vår studie Co-designat Co-
design, vilket innebär att vi under vår forskningsprocess tillämpat en Co-design approach. För
att verkligen kunna se oss själva som kvalitativa forskare och som Co-designers så har vi
tillämpat de element som återfinns i Co-design filosofin, allt från att vi designat vårt eget
designspråk till att vi själva deltagit och anordnat workshops ihop med
 intressenterna.

Genom att vi Co-designat Co-design så anser vi att vi tagit oss djupare in i vårt
forskningsområde och, precis som kvalitativa forskare, kommit närmare problemet då vi rent
av skapat oss en upplevd förståelse av vad Co-design egentligen innebär. Nedan följer
beskrivningar över hur vi gått tillväga när vi tillämpat Co-design filosofins centrala element.

Fånga olika perspektiv
Ett centralt element i Co-design filosofin är samskapande. För att kunna
samskapa är det viktigt att fånga olika intressenters perspektiv. (Forsgren, 2005)
Vi anser att vi har fångat de olika intressenternas perspektiv genom de intervjuer
vi har gjort i vår studie. Vi har även valt det lämpligaste perspektivet, som man
ska göra i Co-design, vilket är för oss att kravspecifikationen ska rikta sig de
olika intressenterna.

Vi har intervjuat flera olika intressenter för att ta reda på vad de anser är det
bästa sättet för att ta fram en kravspecifikation. Eftersom vi har intervjuat flera
olika intressenter, och därför fått flera olika perspektiv på hur de ser på
arbetssättet med att ta fram en kravspecifikation, så har vi använt oss av den
viktigaste aspekten i Co-design, nämligen att jämföra flera perspektiv. Vi har
sedan valt ut det som vi anser är det bästa perspektivet på de olika delarna i
framtagningen av kravspecifikationen och använt oss av det. När vi till exempel
ska välja en bra metafor för utvecklarna, så har vi i det fallet valt utvecklarens
perspektiv att gå efter, eftersom utvecklaren själv vet vad han behöver och vill
ha.

Designspråk
Inom Co-design är designspråket viktigt, det ska vara lätt att lära sig och
möjliggör att de olika intressenterna kan kommunicera med varandra.
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Designspråket växer fram och grundas i den tidiga delen av projektet för att
sedan utvecklas under projektets gång. (Albinsson & Forsgren, 2005)

Första gången vi intervjuade intressenterna så var det mer en allmän
övergripande intervju om vad de ansåg om Co-design. Av dessa intervjuer så
lärde vi oss de olika intressenternas sätt att prata, vilket var en början till vår
utveckling av vårt designspråk. På de följande intervjuerna, som var mer
detaljfrågor, handlade det om att få fram deras synsätt på kravspecifikationen, så
vi anpassade språket efter vilken intressent vi intervjuade, vilket innebär att vi
har använt oss av vårt designspråk under hela studien. En aspekt vi tror som har
underlättat för oss, när vi tagit fram vårt egna designspråk, är att vi utbildar oss
till dataekonomer, vi har alltså insikt i både informatik och inom
ekonomiområdet och därmed har vi en god grund för i hur man pratar med både
utvecklare och finansiärer.

Roller inom Co-design
Samskapande är som tidigare nämnts en viktig del inom Co-design. För att
samskapandet ska fungera är det viktigt att någon har kontroll över
designprocessen, denna person kallas för maestro. (Åkesson & Smedberg, 2007)

I Co-design så är maestron den person som leder utvecklingen och som tar de
avgörande besluten. I vår studie anser vi att vi har varit maestron, eftersom det
är vi som har planerat och genomfört studien och att det är vi som har fattat alla
beslut. Vi tycker även att vår handledare har varit en sorts maestro för oss,
eftersom han har uppmuntrat oss, gett oss bra idéer och varit som en vägledare
för oss genom hela studien. Förutom att vi har varit maestron i projektet så har
vi, för att få en större inblick i hur det fungerar, även tagit en intressents roll. Vi
har som användare av systemet deltagit i workshops och på så sätt sett fått en
användares synvinkel på hur det går till.

Metaforer
Metaforer är en viktig del i Co-design och ger intressenterna en gemensam
”bild” för att kommunicera sina tankar kring designen. (Albinsson & Forsgren,
2005)

Under de första intervjuerna så fick vi idéer om hur arbetssättet att ta fram en
kravspecifikation skulle gå till. Efter det att vi analyserat intervjuerna så tog vi
fram förslag på riktlinjer, som vi visade för intressenterna med hjälp av en
metafor i form av en modell som de gav oss feedback på.

Workshops
Workshopar är väldigt användbara inom Co-design eftersom det ger
intressenterna frihet att diskutera sina åsikter. (Åkesson & Smedberg, 2007)

 Att använda sig av workshopar är ytterligare ett sätt där vi själva har använt Co-
design under vår studie. Feedbacken vi fick under workshoparna hjälpte oss att
omarbeta våra förslag för att få fram ett idealscenario, vilket i vår studie blir en
modell över hur kravspecifikationen ska se ut och hur arbetssättet att ta fram den
skulle se ut.
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Genom att summera de element, i Co-design filosofin, som vi har använt oss av, samt det
tillvägagångssätt vi tillämpat under vår studie så skulle en modell över detta kunna se ut
såhär:

Figur 10: En modell över hur vi har tillämpat Co-design i vår studie. Siffrorna visar i vilken
ordning som stegen har utförts.

Denna modell anser vi talar för hur vi under vår studie Co-designat Co-design. Modellen visar
även vilka steg som faller inom respektive fas i Design science modellen (se Figur 5) som vi
har hämtat från Vaishnavi & Kuechler (2007).

För att modellen ska spegla vår studie ytterligare så har vi även tagit hänsyn till att vi utgått
från det hermeneutiska förhållningssättet. Precis som i hermeneutiken, så har vi pendlat
mellan helhet och del för att på så sätt få en så fullständig förståelse som möjligt av det vi
avsett att studera. Vi har alltså tillämpat den hermeneutiska cirkeln, vilket inneburit för oss att
vi under vår studie rört oss i en rörelse mellan helhet och del och mellan det som vi avsett att
tolka och vår egen förförståelse. (Gilje & Grimen, 2007)
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För att förtydliga att vi under vår studie både har Co-designat Co-design och arbetat utifrån
den hermeneutiska cirkeln så har vi utvecklat vår modell till att se ut såhär:

Figur 11: En modell över hur vi har tillämpat Co-design i vår studie kompletterad med den
hermeneutiska cirkeln. Siffrorna visar i vilken ordning som stegen har utförts och hur vi har
pendlat mellan helhet och del i de olika stegen.

För att visa tydligare vilken roll vi och vår handledare har haft under studien har vi tagit hjälp
av en modell som återfinns i Cronholms artikel Learning Observation – Introducing the Role
of a Meta-Observer (2006). Cronholm (2006) beskriver i sin artikel hur man, som observatör,
kan bli bättre på att observera ett visst fenomen genom att introducera ytterligare en roll,
meta-observatören. Enligt Cronholm (2006) så ska meta-observatören ge feedback, till
observatören, på bland annat styrkor och svagheter i deras sätt att observera.

Figur 12: Figuren visar i vilket sammanhang som observatören hamnar i fokus och med hjälp
av en meta-observatör bli bättre på att observera ett fenomen. Modellen är hämtad ifrån
Cronholm (2006).
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Genom att koppla Cronholms modell till vår studie har vi utvecklat vår modell till att se ut
såhär:

Figur 13: En reviderad modell över hur vi har tillämpat Co-design i vår studie kompletterad
med Cronholms modell som visar på våra roller när vi Co-designar Co-design.

Författarna innanför den hermeneutiska cirkeln är vi som forskare när vi studerar vårt
fenomen. Vi kan då ses som observatörer enligt Cronholms (2006) modell. Vi har, till skillnad
från Cronholms (2006) modell, dubbelriktade pilar. Detta har vi eftersom vi inte enbart
observerat fenomenet utan även intervjuat intressenterna och på andra sätt interagerat mer
med vårt fenomen. Vår handledare kan enligt Cronholm (2006) ses som en meta-observatör,
han har under studiens gång observerat vårt arbetssätt och kommit med feedback på hur vi
kan gå tillväga. Även här anser vi att feedbacken är dubbelriktad, till skillnad från Cronholms
(2006) modell, då vi under studiens gång haft en dialog med vår handledare. Utifrån
Cronholms (2006) modell så kan vi även ses som Forskare/Lärare. Vi går in i den rollen när vi
reflekterar över hur vi har arbetat med att Co-designa Co-design.
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8 Slutsatser & utvärdering
I detta kapitel redogör vi för våra slutsatser och besvarar våra forskningsfrågor. Vi
presenterar även vår slutgiltiga modell och vårt slutgiltiga förslag på våra riktlinjer. Vi
avslutar kapitlet med att utvärdera vår studie och redogör för våra förslag på fortsatt
forskning.

8.1 Slutsatser
Nedan besvarar vi våra forskningsfrågor. Vi börjar med att besvara våra delfrågor samt drar
slutsatser kring dessa. Vår huvudfråga besvarar vi i slutet och där presenterar vi våra
slutgiltiga förslag på riktlinjer samt vår modell och metaforbild.

Hur ser arbetssättet att ta fram en kravspecifikation, på ett Co-designmässigt sätt, ut
idag?
För att kunna besvara denna forskningsfråga så har vi gjort en dokument- och situationsanalys
av e-Me projektet. Utifrån våra analyser har vi fått en klarare bild av hur man gick tillväga för
att ta fram kravspecifikationen i e-Me projektet.

I e-Me projektet hade man tre stycken olika workshops med studenter och ett antal möten med
samarbetspartners och finansiärer. Under workshoparna så gick man först igenom vilka
problem som fanns i studenternas vardag för att sedan hitta lösningar till detta genom att
använda sig av en elektronisk assistent. Här fick användarna komma med idéer och förslag på
vilka funktioner de skulle behöva. Utifrån dessa förslag fick sedan samarbetspartnerna, vid ett
flertal möten, komma med förslag på vilka tjänster som de skulle kunna erbjuda för att dessa
funktioner skulle kunna genomföras. I de senare workshoparna så omvandlades användarnas
förslag till scenarier och storyboards som sedan låg till grund för kravspecifikationen för e-Me
projektet.

Utifrån detta har vi dragit slutsatsen att arbetssättet att ta fram en kravspecifikation, utifrån en
Co-design approach, är väldigt fokuserat på workshoparna med användarna. De andra
intressenterna, såsom finansiären och utvecklarna är inte speciellt delaktiga. Även själva
utformningen av kravspecifikationen, som var i form av serier, är mer riktad till användarna
än till de andra intressenterna.

Vilka problem finns det idag med arbetssättet och utformningen att ta fram en
kravspecifikation som har en Co-design approach?
Genom vår situationsanalys av e-Me projektet, så har vi kommit fram till att problemet med
kravspecifikationen för e-Me var att allt fokus låg på användarna vilket ledde till att de andra
intressenterna inte fick lika stor förståelse för vad systemet skulle uppnå.

Det blev även problem för utvecklarna när de mottog kravspecifikationen, som var i form av
serier, eftersom serierna inte beskrev funktionaliteten på ett tillräckligt detaljerat och konkret
sätt för dem att programmera efter. Detta ledde till att utvecklarna var tvungna att överföra
serierna till use-cases, vilket var tidskrävande men också riskfyllt då de var tvungna att tolka
serierna. På grund av att utvecklarna fick tidsbrist, och gjorde en egen tolkning av serierna, så
blev användarna besvikna när e-Me applikationen lanserades eftersom applikationen inte
innehöll det som de hade förväntat sig.
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Vilka synvinklar har de olika intressenterna på en kravspecifikation?
Under vår detaljerade analys har vi kommit fram till vilka synvinklar som de olika
intressenterna har. En av våra intressenter var finansiären, och han hade en mer ekonomisk
syn på kravspecifikationen och var mer intresserad av affärsnyttan med ett system. Serierna
som fanns i e-Me projektets kravspecifikation var inte tillräckliga för finansiären, utan det
behövdes något mer kompletterande dokument för att visa den ekonomiska nyttan i systemet.

Användaren var en annan av våra intressenter. Här anser vi att serier fungerade bättre
eftersom man som användare lätt behöver kunna förstå tänkt funktionalitet samt nyttan med
att använda systemet. Användare har generellt sätt mindre tekniskt kunskap än, till exempel,
en utvecklare och ser därför hellre att kravspecifikationen presenteras på ett relativt
övergripande och lättförståligt sätt.

Vår tredje och sista intressent är utvecklaren. Eftersom det är utvecklaren som ska utveckla
systemet har han en något mer teknikdriven syn på kravspecifikationen. Vi har kommit fram
till att utvecklaren vill se mer detaljerade beskrivningar av den tänkta funktionaliteten i
systemet. Att använda sig av serier för att beskriva funktionaliteten, anser vi, inte passar
utvecklaren eftersom det är alldeles för övergripande.

Vilka metaforer är lämpliga för de olika intressenterna?
Genom att ha analyserat fram vilka synvinklar de olika intressenterna har, så har vi kommit
fram till vilka metaforer som bäst passar de olika intressenterna. I e-Me projektet riktade man
sig mot användarna och då använde man sig av serier som metaforer. Detta tror vi är ett bra
sätt eftersom serier på ett enkelt sätt visar hur systemet ska fungera och användarna kan lätt se
vilken nytta de skulle ha av systemet.

För att användarna och utvecklarna ska få samma målbild av systemet så tycker vi att de
tillsammans ska utveckla use-cases som beskriver funktionaliteten med systemet. Utvecklaren
kan sedan översätta de övergripande use-casen till mer detaljerade use-cases, som de kan
använda sig av när de ska programmera.

En metafor som vi tycker skulle passa finansiären är ett ekonomiskt dokument som skulle
visa, dels vad de olika funktionerna skulle kosta att utveckla, men också hur mycket tid de
olika funktionerna skulle spara om man skulle använda dem.

Hur delaktiga ska de olika intressenterna vara under processen att ta fram en
kravspecifikation?
Vi anser att utvecklaren och finansiären bör vara mer involverad i processen att ta fram en
kravspecifikation än vad de var under e-Me projektet. Utvecklaren, anser vi, bör vara mer
delaktig i framförallt workshops, för att där kunna bidra med sitt tekniska kunnande. Om
utvecklaren är mer delaktig i processen kan han komma med tekniska förslag på lösningar,
som övriga intressenter inte visste var möjliga. Detta kan bidra till att man finner nya idéer för
systemet. Genom sitt mer aktiva deltagande kan utvecklaren dessutom sätta stopp för förslag,
från intressenter, som kan vara tekniskt svåra, eller mycket dyra, att implementera. För
utvecklaren kan det även vara positivt att vara mer delaktig, då han lättare kan få en förståelse
för själva syftet och visionen för systemet.

Vi anser även att finansiären bör var mer delaktig i processen med att ta fram en
kravspecifikation. Finansiären behöver inte, som utvecklaren, vara delaktig i workshoparna
utan ska snarare vara mer delaktig på ett övergripande plan. Finansiären ska delta på möten



64

där han får feedback på utvecklingen i projektet. Genom att delta på dessa möten kan han få
en uppfattning om hur läget är i projektet och även fatta viktiga beslut som rör utvecklingen
av systemet.

Enligt oss bör även användarna vara delaktiga i stor utsträckning, framför allt i workshoparna,
men även vid vissa möten med finansiären. Användarnas delaktighet i workshoparna är
avgörande, anser vi, för att systemet ska bli lyckat och vara till nytta för verksamheten.
Användarnas medverkan vid mötena med finansiären, anser vi, ger en möjlighet att lyfta
smarta idéer hos användarna, som då finansiären direkt kan ta ställning till.

Hur kommer vi, som författare, använda oss av en Co-design approach genom vår
studie?
Vi har i vår studie använt oss av en Co-design approach eftersom vi har intervjuat flera olika
intressenter och på så sätt fått flera olika perspektiv på en kravspecifikation. Vi har även
under intervjuerna utvecklat ett designspråk som har gjort det lättare för oss att kommunicera
med de olika intressenterna. Under hela studien har vi planerat och fattat beslut angående vår
studie och därför ser vi oss själva som en maestro i studien. Vi har anordnat en workshop för
de olika intressenterna och till workshopen tog vi fram en metafor, i form av en modell, för att
beskriva våra förslag på riktlinjer till de olika intressenterna.

Hur kan arbetssättet och utformningen av en kravspecifikation, utifrån intressenternas
synvinklar, inom systemutveckling utifrån en Co-design approach, se ut?
Syftet med vår studie har varit att ta fram förslag på riktlinjer för hur en kravspecifikation ska
arbetas fram och utformas, utifrån intressenternas synvinklar, inom systemutveckling utifrån
en Co-design approach. Med hjälp av vår litteraturstudie och vårt empiriska material, samt de
analyser vi har genomfört så har vi kommit fram till vårt slutliga resultat vilket resulterat i ett
förslag på en modell, samt förslag på riktlinjer, över arbetssättet att ta fram en
kravspecifikation.

Nedan presenterar vi vår modell över arbetssättet att ta fram en kravspecifikation, inom
systemutveckling, med en Co-design approach, samt våra tillhörande förslag på riktlinjer.
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Figur 14: Vårt förslag på den slutgiltiga modellen över arbetssättet att ta fram en
kravspecifikation.

Riktlinjer för arbetssättet att ta fram en kravspecifikation

 Det övergripande ekonomiska dokument, som är skapat av finansiären, användarna
och systemutvecklarna, ska ligga till grund för utvecklingen.

 I de inledande workshoparna ska systemutvecklarna och användarna tillsammans ta
fram scenarier, på systemets funktionalitet, utifrån användarnas idéer.

 I de fortsatta workshoparna ska systemutvecklarna, användarna och en utvecklare
tillsammans ta fram de övergripande use-casen med utgångspunkt i de tidigare
framtagna scenarierna.

 Systemutvecklarna ska styra diskussionerna i workshoparna så att alla intressenter tar
lika mycket plats, samt att utvecklaren inte blir för tekniska när han eller hon pratar.

 Utvecklarna ska bryta ner de övergripande use-casen till detaljerade use-cases.

 Användarna uppdaterar sina scenarier efter att nya idéer kommit fram under
workshoparna.
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 Systemutvecklarna och utvecklaren ska ta fram ett ekonomiskt dokument till
finansiären, i samband med uppdateringar av nya funktioner för systemet.

 Systemutvecklarna ska skicka ut materialet, som de har tänkt använda under
workshoparna, till de intressenter som ska delta.

 Workshoparna i början behöver inte vara så strukturerade, medan de senare
workshoparna ska vara mer strukturerade.

Vår studie har även resulterat i att vi har kommit fram till förslag på riktlinjer i form av
dokument som vi anser bör ingå i en kravspecifikation. För att utforma en kravspecifikation,
inom systemutveckling, med en Co-design approach anser vi att det inte är tillräckligt att bara
utgå från Erikssons (2007) mall över vilka delar som bör ingå i en kravspecifikation. Vi har
dragit slutsatsen att om man vill tillämpa en Co-design approach i sin systemutveckling så är
våra förslag på dokument nödvändiga för att en kravspecifikation ska kunna rikta sig till de
olika intressenterna som ingår i ett Co-design projekt. Genom att rikta en kravspecifikation till
de olika intressenterna som är delaktiga i systemutvecklingen anser vi att man uppfyller det
som är grunden för Co-design, nämligen samskapande och att olika perspektiv ges utrymme.

De förslag på dokument som vi har tagit fram och som vi anser passar att ta med som delar i
en kravspecifikation, inom systemutveckling, med en Co-design approach är följande:

 Övergripande ekonomiskt dokument
 Scenarier
 Övergripande use-cases
 Detaljerade use-cases
 Ekonomiskt dokument

I och med att vi Co-designat Co-design under vår studie så har detta medfört att vi som Co-
designers designat en metaforbild som svar på vår huvudforskningsfråga. Metaforbilden ska
representera arbetssättet och utformningen av en kravspecifikation, inom systemutveckling,
med en Co-design approach. Med hjälp av denna metaforbild kan våra förslag på riktlinjer för
arbetssätt och utformning av en kravspecifikation bli ”levande” och mer iterativa, vilket vi
tror passar systemutveckling med en Co-design approach.
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Figur 15: Vår metafor ”timglaset”, som visar att vår modell över arbetssättet att ta fram en
kravspecifikation, är iterativ.
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Beskrivning av vår metafor ”Timglaset”
Precis som i Co-design filosofin så har vi använt oss av en metafor för att på ett lätt och roligt
sätt förmedla en del av vårt kunskapsbidrag i vår studie. Meningen med att använda oss av en
metafor är att vi vill ge vår målgrupp för denna studie ett gemensamt sätt att tänka när de
funderar över vår modell som ett arbetssätt att ta fram en kravspecifikation, inom
systemutveckling, med en Co-design approach. Eftersom vi Co-designar Co-design så utgör
även metaforbilden ett ytterligare steg framåt för oss som Co-designers.

Metaforen som vi har skapat ska föreställa ett timglas. Sanden som finns i vårt timglas, anser
vi, kan ses som processen att gå igenom de olika moment som finns i vår modell. När sanden
runnit ner i botten har man skapat de dokument som, vi anser, behöver finnas med i en
kravspecifikation för att den ska kunna rikta sig till de olika intressenterna. Under resans gång
kan det dock uppkomma nya idéer och tankar som påverkar övriga dokument. Genom att
vända på timglaset blir hela vår modell iterativ och således kan man ta tillvara de nya tankar
och idéer som kommit fram. När man vänder timglaset så kommer modellen att vara
densamma, bara det att sanden hamnar i den övre delen av timglaset igen. Timglaset bidrar till
att kravspecifikationen blir ett mer levande dokument, som ständigt utvecklas, vilket vi anser
är viktigt för en kravspecifikation med en Co-design approach.

Formen av ett timglas visar på att dokumenten först ligger på det övergripande planet, därav
är det bredare längst upp. När man sedan skapar de mer detaljerade dokumenten så visas det i
timglasformen genom att det blir smalare. När dokumenten sedan är slutgiltiga så breddar sig
timglaset igen eftersom dokumenten då hamnar i kravspecifikationen och blir tillsammans
mer övergripande samt att de riktar sig till olika intressenter. Sanden i timglaset visar även på
tiden för ett projekt. Enligt finansiären så är tidsaspekten en viktig del i systemutvecklingen
vilket vår metafor visar.

8.2 Kvalitet i studien
Vi gjorde ett grundligt och utförligt arbete med metodkapitlet, eftersom vi ville ha en stabil
grund i vår studie. Detta har hjälpt oss att genomför studien på ett strukturerat sätt. Vi har haft
ett hermeneutiskt förhållningssätt till vetenskap och arbetat som kvalitativa forskare i vår
studie. Detta innebär att vi pendlat mellan helhet och del i studien, samt att vi har varit nära
vårt forskningsområde genom att vi bland annat deltagit i en workshop med Co-design
approach. Co-design är viktigt för oss i vår studie, vi anser att om man ska, som vi, utveckla
Co-design så måste man själv ha en Co-design approach i studien, vilket vi anser att vi har
lyckats med.

Empirin i vår studie samlade vi in vid sju olika intervjutillfällen, där vi tillämpade kvalitativa
intervjuer. De kvalitativa intervjuerna kändes som ett självklart val för oss då det bland annat
fanns möjlighet att ställa följdfrågor till intressenterna. För att styrka vår reliabilitet i studien
spelade vi in alla intervjuerna och på så sätt lagrade vi verkligheten. Detta gjorde vi för att
kunna lyssna på intervjuerna flera gånger och därigenom kunna säkerhetsställa våra
tolkningar.

I vår studie har vi haft en abduktiv ansats, där vi utifrån vår empiri samt vår dokument- och
situationsanalys tagit fram våra förslag på riktlinjer för arbetssättet och utformningen för
kravspecifikationer, inom systemutveckling, med en Co-design approach. Våra riktlinjer har
vi sedan utvärderat i två workshops tillsammans med några av intressenterna.
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Vi har också arbetat efter Design science metoden, vilket vi anser stödjer vår reliabilitet,
eftersom Design science är en metod för att ta fram nya metoder, modeller och riktlinjer för
ett specifikt problem. Även om vi i vår studie inte helt gått igenom hela Design science
processen, så anser vi ändå att den har tillfört viktiga riktlinjer och struktur för vår studie.

8.3 Utvärdering av vår studie
För att utvärdera vår studie och vårt resultat så har vi utgått från de kriterier som vi tidigare
nämnt i utvärderingsmetoden.

8.3.1 Utvärdering av forskningsprocessen
Nedan redogör vi de kriterier som vi har använt oss av när vi har utvärderat vår
forskningsprocess.

Tydlighet
Tydlighet innebär att vi gör oss kritiserbara genom att vara tydliga med vilka överväganden,
tolkningar och beslut vi har tagit i studien. Vi anser att vi har uppfyllt detta då vi genom hela
studien har varit tydliga i våra val och argumenterat för dessa. I vissa delar av vår uppsats har
vi valt att ha med direkta citat för att tydliggöra våra tolkningar. Vi anser även att vi har tydlig
struktur i studien, vilket underlättar på de delar där våra val och tolkningar inte är lika starkt
argumenterade för.

Relevans
I detta sammanhang handlar relevans om att vi inte tar upp irrelevanta detaljer, eftersom det
försämrar helhetsintrycket av uppsatsen. Genom att vi har studerat vårt skrivna material, har
vi kunnat se om vissa delar har tillfört något för vår studie eller om de har varit irrelevanta. På
så sätt anser vi att vi har uppfyllt kriteriet, då vi har varit väldigt noga med att se till att det
som vi skriver verkligen har varit relevant för vår studie.

Öppenhet
Öppenhet handlar om att man ska vara fördomsfri i sina tolkningar av materialet, dessutom
ska man vara öppen för nya förslag och kunna överge sina tidigare idéer. Vi anser att vi alla
bär på en slags förförståelse därför har vi inte kunnat vara helt fördomsfria i vår roll som
forskare. Vi tycker dock inte att forskningsprocessen har färgats av våra fördomar, utan att det
snarare har varit ett nödvändigt ont för att möjliggöra tolkningen av ett fenomen. Vidare anser
att vi, under hela vår studie, har försökt att ta till oss nya idéer och bättre förslag, samtidigt
som vi har varit öppna nog att överge våra gamla värderingar som vi ansåg inte höll måttet.

Kongruens
Kongruens handlar om att få en röd tråd genom uppsatsen. Detta kriterium uppfyller vi, då vi
har en tydlig struktur på vår uppsats samt att vi har arbetat mycket med att inte ta upp
irrelevanta detaljer som kan störa. Vi har dessutom använt ett flertal bilder, som återkommer i
olika delar av uppsatsen, även detta, anser vi, styrker kongruensen i vår uppsats.

8.3.2 Utvärdering av resultatet

Nedan redogör vi för de kriterier vi använt oss av när vi har utvärderat vårt resultat.

”Informed arguments”
Detta utvärderingskriterium är hämtat från Design science metoden. Det syftar till att utifrån
den kunskap som vi har fått, finna argument för brukligheten hos våra förslag på riktlinjer.
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När vi presenterade våra förslag på riktlinjer, så framförde vi även argument för dem, dessa
argument var grundade i den kunskap som vi genererat. Givetvis kan våra argument för
förslagen på riktlinjer ifrågasättas. Detta tycker vi dock är bra, eftersom att det kan leda till att
våra förslag på riktlinjer kan utvecklas och ny kunskap kan bildas.
Relevans
Relevans i denna kontext handlar om huruvida resultatet är relevant för studiens område, men
även vilket kunskapsbidrag det lämnar till området. Vi anser att resultatet faller inom ramarna
för vad informatik är, eftersom det handlar om förslag på riktlinjer för arbetssättet och
utformningen av kravspecifikationer, inom systemutveckling, med en Co-design approach.
Vårt kunskapsbidrag kan därför ses som en grund för att bedriva fortsatt forskning inom detta
område.

Generalitet
Vi anser att vårt resultat främst har ett värde för andra systemutvecklingsprojekt med en Co-
design approach, svårigheten ligger dock i att vår empiri är grundad i en situationsanalys,
vilket kan göra att vårt resultat blir svårt att generalisera. Vi anser dock, att många av våra
förslag på riktlinjer kan tillämpas i andra sammanhang, även utanför Co-design. Alla våra
förslag på riktlinjer är inte helt förbehållna Co-design, utan kan vara till nytta även vid
”vanliga” systemutvecklingsprojekt. Vi finner dock att den största tillämpningen som våra
förslag på riktlinjer kan ha är just inom området för systemutveckling med en Co-design
approach. Vårt kunskapsbidrag, hoppas vi även, kan komma till nytta vid fortsatt forskning.

Originalitet
Vi har ingen vetenskap om andra uppsatser eller artiklar som behandlar samma område som
vi gör. Co-design är en relativt ny approach till systemutveckling och vi vet i dagsläget ingen
som behandlat och gett förslag på riktlinjer för arbetssättet och utformningen av
kravspecifikationer, inom systemutveckling, med en Co-design approach. Vi är även
originella när vi reflekterar över hur vi tagit fram denna kunskap och hur vi Co-designat Co-
design. Således anser vi att vi bidrar med ny kunskap till området, samt att vår studie är
originell.

8.4 Fortsatt forskning
I vår studie så har vi tagit fram förslag på riktlinjer för arbetssättet och utformningen av en
kravspecifikation, inom systemutveckling, med en Co-design approach. Precis som det låter
så är våra förslag enbart förslag och behöver vidareutvecklas och utvärderas på ett mer
konkret och utförligt sätt än vad tiden tillät oss att göra. Vårt första förslag på fortsatt
forskning är således att utvärdera och utveckla våra förslag på riktlinjer för arbetssättet och
utformningen av kravspecifikationer, inom systemutveckling, med Co-design approach.

Co-design, har vi fått lära oss under studien, är ett väldigt agilt sätt att arbeta på.
Systemutveckling med en Co-design approach har många iterativa element och det är inte helt
lämpligt att använda en klassisk kravdokumentation. Ytterligare ett förslag på fortsatt
forskning är att titta på hur kravspecifikationer inom systemutveckling med Co-design
approach, kan dokumenteras och struktureras med hjälp av till exempel agil dokumentation.

Ytterligare fortsatt forskning kan även bedrivas kring, huruvida Use-case tekniken är ett bra
och effektivt sätt att kommunicera med användare för ett system. Det kan till exempel vara att
kartlägga hur användaren ställer sig till use-case tekniken och problematiken att använda
denna teknik som kommunikation mot användarna.
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9 Ordlista
I vår studie har vi funnit ett antal relevanta begrepp, vilka kan vara lämpliga att definiera för
att öka läsarens förståelse. Nedan följer därför en lista med definitioner på dessa begrepp. Vi
har även gjort en modell som visar hur de olika begreppen relaterar till varandra.

Användarmedverkan: Användarens delaktighet i systemutvecklingen.

Användare: Enligt vår definition är användaren de personer som slutligen kommer att
använda systemet.

Co-design approach: En filosofi om samskapande, som utgår från att alla intressenter ska
vara delaktiga i systemutvecklingen. Viktiga element är bland annat metaforer, designspråk,
scenarier och workshops. (Albinsson & Forsgren, 2005)

Designspråk: Är ett språk som möjliggör kommunikation mellan olika intressenter. Språket
ska vara lätt att förstå. Scenarios och metaforer är två delar i designspråket. (Albinsson &
Forsgren, 2005)

Finansiär: När vi pratar om finansiärer så menar vi de som på något sätt finansierar systemet
eller på annat sätt har ett direkt ekonomiskt intresse av det.

Intressenter: Är i vår studie de som finansierar, använder eller utvecklar systemet.

Kravspecifikation: När vi pratar om kravspecifikationen så menar vi ett dokument som
innehåller krav och önskemål från intressenterna som man utgår från i systemutvecklingen
(wikipedia.se, sökord: kravspecifikation). Inom Co-design kan en kravspecifikation bestå av
scenarios och storyboards. (e-Me Stories & Scenarios, 2007)

Metafor: Ett sätt att tala om något nytt i termer av något gammalt. (Albinsson & Forsgren,
2005) Utvecklas av styrgruppen. Metaforer är en viktig del av designspråket.

Realisering: I vår studie är realisering en process som utgår från kravspecifikationen för att
utveckla ett system med hjälp av metoder.

Scenarier: Scenarier är historier om användning av systemet vid ett specifikt tillfälle.  Ett
scenario kan visa samspelet mellan användare och system och hur detta sker. Ett scenario
behöver inte vara en modell över systemet utan ska snarare visa nyttan av att använda det och
vilket tomrum eller problem det löser. Det är utifrån scenarier som storyboards skapas,
scenarios är även en viktig del i designspråket. (Åkesson & Smedberg 2007)

Storyboards: Utarbetas utifrån workshops och scenarier och är ett sätt att illustrera en
situation där systemet används eller befinner sig. Storyboards är bra för att sälja in systemet
och är lätt förståligt för alla intressenter. Ett annat exempel på storyboards skulle kunna vara
UML-diagram detta är lämpligt om alla intressenter är insatta i systemutveckling. (Åkesson &
Smedberg 2007)

Styrgruppen: En grupp som består av systemutvecklare, samt en mindre grupp av lämpliga
övriga intressenter. Styrgruppen ska vara det organ som fattar det slutgiltiga design besluten.
(Åkesson & Smedberg 2007)
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System: Består av ett antal komponenter som samverkar för ett uppnå ett gemensamt mål.
(wikipedia.se, sökord: system)

Systemering: Är ett första steg i systemutveckling och leder fram till bildandet av en
kravspecifikation. (Wikipedia.se, sökord: systemering)

Systemutveckling: En process att utarbeta en kravspecifikation på systemet, genomföra
systemering, programmera, samt testa och sätta det i drift. Arbetet sker ofta utifrån metodiker
med olika för- och nackdelar. (wikipedia.se, sökord: Systemutveckling)
Systemutvecklare: När vi pratar om systemutvecklaren så menar vi personen som är delaktig
i de första faserna av systemutveckling fram till implementering av systemet.
Systemutvecklare har ofta rollen som maestro och/eller projektledare.

Utvecklare: I vår studie är utvecklarna de personer som arbetar i de senare faserna av
systemutvecklingsprocessen det vill säga de som realiserar och implementerar systemet.

Workshop: Är ett praktiskt moment inom Co-design. Genomförs ofta genom
gruppdiskussioner där intressenterna diskuterar kring systemets önskvärda funktioner och
användningssituationer. Exempel på saker som skapas utifrån workshops är storyboards och
scenarios. (Åkesson & Smedberg, 2007)
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Bilaga 1 Forskningsprocessen
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap.

På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov.
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare
som mellan företag och utbildning.

Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera,
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer.

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad.
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab,
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling.
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