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Abstract 
IT has in today’s society developed to a substantial part and is of paramount importance 
in businesses. Therefore the need of an IT-system containing every possible function 
thought of is large. Further on, the following consequences are that the IT-systems has to 
be further developed or newly created, which usually is in project form with actors such 
as a project demander, project fulfiller and developer. Thus there are problems with 
working in project form where one is that the actors can be very different compared to 
one another, with various backgrounds, experiences and knowledge that affects the 
interactions between the actors. However, this is also the advantage within projects, to 
work with actors that hold different perspectives and through that be able to help each 
other. Thus, for that to succeed the actors involved need to achieve a mutual 
understanding, to be able to pass on one’s own image of something to other actors with 
diverse frames of reference. 
 
This thesis deals with a study about how a project demander should pass on its product 
vision to a developer whilst keeping it intact through a number of identified factors that is 
likely to impact. The factors considered did get identified by Alex & Zawadzka (2010) in 
their preceding qualitative single case study, they are here tested and shall be verified in 
this combined qualitative and quantitative multiple case study. In this thesis the empirical 
collection consists of a survey regarded to collect information about the persons working 
as a project fulfiller in such projects that are being studied. This is to see how they 
actually perceives the procedure to pass on a product vision as well as see what affects of 
the identified factors has on projects. Based on this conclusions has been made where the 
insight about the process to pass on a product vision is not that important regarding the 
projects success if compared to the specific factors well-functioning communication and 
thorough requirement management. Further more, guidelines regarding a projects best 
possible success has been established, which are to listen to the project demander and its 
product vision, initially involve all the actors in the project and use aid tools to achieve a 
joint understanding. 
 
Additionally, one should note that the thesis is written in Swedish. 
 
 
Keywords: IT-developing project, product vision, pass on, project demander, project 
fulfiller, developer, communication, requirement management 



 

II 

Sammanfattning 
IT är idag en stor del av samhället och är av stor vikt i verksamheter, behovet för att IT-
systemen ska innehålla alla tänkbara funktioner är stort. Detta gör att IT-system måste 
utvecklas och skapas vilket vanligtvis sker i projektform tillsammans med aktörerna 
kravställare, kravfångare och utvecklare. Problematiken med att arbeta i projektform är 
att de olika aktörerna kan vara mycket olika varandra, med olika bakgrunder, erfarenheter 
och kunskap, vilket påverkar deras interaktion med varandra. Vidare är det även dessa 
skillnader som är fördelen med att arbeta i projekt, att aktörer med olika perspektiv kan 
hjälpas åt. Men för detta måste aktörerna uppnå gemensam förståelse, att vidareföra sin 
egen bild av någonting till andra aktörer med olika referensramar. 
 
Denna uppsats handlar om att undersöka hur vidareföring av en produktvision sker från 
kravställare till utvecklare genom bland annat ett antal identifierade faktorer som tros ha 
påverkan. Dessa faktorer har Alex & Zawadzka (2010) identifierat i sin kvalitativa 
fåfallsstudie, vilka nu testas och ska verifieras i denna kombinerade kvalitativa och 
kvantitativa flerfallsstudie. Den empiriska insamlingen har bestått utav en 
enkätundersökning för att samla in information om hur de som arbetar som kravfångare 
faktiskt uppfattar denna vidareföring av en produktvision samt hur de identifierade 
faktorerna påverkar projekt. Utifrån detta har slutsatser kunnat dras där insikten i att 
vidareföring av en produktvision inte är lika viktig för projektets framgång jämfört med 
faktorerna väl fungerande kommunikation och grundlig gjord kravhantering. Fortsatt har 
riktlinjer för hur ett projekt på bästa sätt ska lyckas fastställts, vilka är att lyssna på 
kravställaren och dennes produktvision, involvera alla aktörer initialt i projektet samt 
använda hjälpmedel för att uppnå gemensam förståelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: IT-utvecklingsprojekt, produktvision, vidareföring, kravställare, 
kravfångare, utvecklare, kommunikation, kravhantering 
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1 Inledning 
Här beskrivs den inledande undran, bakgrund till problemet samt begrepp som 
används i uppsatsen. Forskningsfrågorna kommer här att presenteras och motiveras. 

1.1 Bakgrund 
Systemutveckling är hela den process som avser att planera, utveckla och sätta ett IT-
system i drift, med andra ord de tre delarna systemering, realisering och 
implementering av ett IT-system (Lind & Lönn 2007, s. 7). Det är en komplex process 
som innefattar ett flertal faktorer som påverkar ett IT-projekts framgång, bland annat 
faktorer som tid, pengar, kompetens samt kommunikation (Alex & Zawadzka 2010, s. 
1). Processen är komplex i sitt utförande då flera aktörer är inblandade med olika sätt 
att beakta och förhålla sig till något, det vill säga olika synsätt (NE, 2010). I ett IT-
projekt finns vanligtvis en kravställare, en kravfångare samt utvecklare som ska 
kunna förstå varandra trots deras olika synsätt som präglats av tidigare kompetens och 
bakgrund. Kravställaren är den aktör med en produktvision som denne vill förverkliga 
(Alex & Zawadzka 2010, s. 4) där produktvisionen är den vision denne har i huvudet, 
både grafiskt och funktionellt, men även de mål kravställaren har för slutprodukten. 
Aktören kravfångare är normalt en projektledare vars uppgift är att samla in, 
strukturera och analysera krav vid ett IT-projekt (Eriksson 2007, s. 27) vilket sedan 
ska vidareföras till utvecklarna som skapar IT-systemet med kod och design. 
 
I ett lyckat IT-utvecklingsprojekt har kravställaren lyckats att vidareföra dennes 
produktvision så att slutprodukten, ett IT-system, överensstämmer med den visionen. 
Begreppet IT-system är ett samlingsnamn för de olika produkterna affärssystem, 
webbsidor, enskilt program, e-handel samt strukturering av databaser medan 
begreppet IT-utvecklingsprojekt syftar på utvecklingen av ett IT-system från grunden 
i projektform. Sett till befintlig litteratur och forskning har vidareföring visat sig vara 
en svår process, att få alla inblandade aktörers tankar att ha samma vision (Carlsson 
2000, s. 150).  
 
I figur 1 nedan illustreras de olika aktörerna som är involverade i ett IT-
utvecklingsprojekt och deras troliga kommunikationsmönster. Den visar även 
aktörernas gemensamma vision av IT-utvecklingsprojektet, ett svåruppnåeligt 
tillstånd då kravställaren har lyckats att vidareföra hela sin produktvision. 
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Figur 1. Visar på en lyckad vidareföring av en produktvision samt 

kommunikation mellan aktörerna. 
 
Som tidigare nämndes kan systemutveckling betraktas innefatta tre delar; 
systemering, realisering samt implementering av ett IT-system. Systemering 
innefattar planering av IT-utvecklingsprojekt, i realiseringsfasen sker programmering 
av IT-systemet samt implementeringsfasen då slutprodukten tas i drift i verksamheten 
(Alex & Zawadzka 2010, s. 1).  
 
Litteratur som beskriver systemutveckling tar även upp den stora procentandel av IT-
projekt som faktiskt går i stöpet, 44 % av alla IT-projekt misslyckas på grund av att en 
eller flera faktorer inte uppnås (CIO.com, 2009). Vanligt är att det är IT-projektets tid 
eller budget som överskrids, enligt Leffingwell & Widrig (2000, s.13) så är felaktiga 
krav både den största felkällan men även den mest kostsamma att åtgärda. 
 
Detta är ett relevant forskningsområde då detta fokuserar på att aktörerna i ett 
utvecklingsprojekt bör uppnå samma produktvision för att kunna lyckas med 
slutprodukten. Främst för att försöka få en förståelse för varför så många IT-
utvecklingsprojekt misslyckas och hitta åtgärder för att främja mer framgång. 

1.1.1 Ämnesrelatering 
Uppsatsen är skriven ur ett informatikperspektiv som författarna har utvecklat under 
sin tid på Dataekonomutbildningen på Högskolan i Borås. Ämnesområdena som 
denna uppsats berör är överlappande informatik, projektledning samt området som 
uppsatsen har skrivits om, IT-utvecklingsprojekt med inriktning mot vidareföring av 
en produktvision från kravställare till utvecklare. 

1.2 Studiens utgångspunkt 

1.2.1 Problemställning 
Föreliggande studie kommer att undersöka vidareföring av en produktvision mellan 
kravställare och utvecklare vid ett IT-utvecklingsprojekt; vad för faktorer som 
påverkar, vad en produktvision egentligen innebär, vilka skillnader på synsätt det 
finns samt slutligen om riktlinjer kan främja en lyckad vidareföring. I en studie av 
Alex & Zawadzka (2010) gjordes en fåfallsstudie där de undersökte hur vidareföring 



 

3 

av en produktvision från kravställare till utvecklare i ett mindre e-
handelsutvecklingsprojekt fungerar. En fallstudie är enligt Yin (2007, s. 31) en 
empirisk undersökning som studerar en aktuell företeelse i dess verkliga kontext 
framför allt då gränserna mellan företeelsen och kontexten är oklara. Vi avser att ta 
utgångspunkt i denna fåfallsstudie och ska nu göra en vidare forskning utifrån detta 
resultat. Därför kommer en flerfallstudie att göras här med en bredare urvalsgrupp för 
att se om de tidigare slutsatserna även kan vara gällande på resultat från denna studies 
urvalsgrupp.  

 
Figur 2. Här påvisas den utökade forskning som sker i denna studie, 
där den lilla cirkeln i mitten symboliserar forskningen vi utgår ifrån. 

 
Skillnaden mellan en få- och en flerfallsstudie är att en fåfallsstudie endast behandlar 
ett fall medan en flerfallsstudie fokuserar på två eller fler fall inom samma studie. I 
flerfallstudien ska de olika fallen väljas så att resultat av studien antingen förväntas att 
bli mycket lika eller att de förväntas bli mycket olika om en kontrasterande differens 
ska påvisas (Yin 2003, s. 5). 

1.2.2 Forskningsfrågor 
De forskningsfrågor som ska komma att bli besvarade efter genomförandet av studien 
är baserade på Alex & Zawadzka forskning (2010, s. 6) då detta är fortsatt forskning 
utifrån deras resultat. 
 
Huvudfråga 
Hur vidareförs en produktvision från kravställare till utvecklare i ett IT-
utvecklingsprojekt när ett IT-system ska utvecklas? 
 
Delfrågor 

1. Vilka	   faktorer	   utmärker	   vidareföring	   mellan	   olika	   aktörer	   under	   IT-‐
utvecklingsprojekt?	  

2. Vad	  innebär	  en	  produktvision	  i	  ett	  IT-‐utvecklingsprojekt?	  
3. Vilka	   skillnader	   finns	   i	   de	   inblandade	   aktörernas	   synsätt	   på	   en	  

produktvision	  vid	  utveckling	  av	  ett	  IT-‐system?	  
4. Vilka	  riktlinjer	  kan	  möjliggöra	  en	  lyckad	  vidareföring	  av	  en	  produktvision	  

från	  kravställare	  till	  utvecklare?	  
	  
Forskningsfrågorna är uppdelade i delfrågor med ambitionen att med dessa besvarade 
så finns svaret på huvudfrågan inom räckhåll. Denna nedbrytning görs för att lättare 
kunna hålla fokus på mindre frågor för att i slutskedet kunna besvara huvudfrågan. Då 
vår studie är tänkt att verifiera och utforska området utifrån en tidigare studie är 
frågorna tagna från Alex & Zawadzka’s (2010) forskning (se deras forskningsfrågor i 
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bilaga 1). Däremot är de något modifierade då den tidigare forskningen är kvalitativ 
med en snäv avgränsning medan denna studie är en kombination av en kvalitativ och 
en kvantitativ studie och då krävs en annan vinkling av frågorna. Den tidigare 
forskningen inriktade sig på e-handelsutvecklingsprojekt och intervjuade en 
kravställare, en kravfångare och en utvecklare vilket skiljer sig från denna studie (se 
avsnitt 1.2.4 Avgränsning för vidare förtydning).  

1.2.3 Syfte och förväntat resultat 
Syftet med denna studie är att undersöka flödet i ett IT-utvecklingsprojekt, hur 
kravställarens produktvision vidareförs till de andra aktörerna i projektet för att få ett 
lyckat slutresultat. För att lyckas med det tar vi fram olika faktorer som utmärker 
vidareföring i IT-utvecklingsprojektet och då både faktorer som är positivt och 
negativt utmärkande. Vi ämnar även förklara vad en produktvision innebär då det är 
väsentligt för förståelsen av aktörernas skillnader i synsätt samt även vid utveckling 
av riktlinjer. Genom att ta fram dessa riktlinjer så vill vi främja lyckad vidareföring av 
en produktvision men främst öka förståelsen av det komplexa samspel som de 
inblandade aktörerna påverkas av med olika synsätt, bakgrund och kompetens. 
 
Vårt syfte med att utgå ifrån den tidigare gjorda studien av Alex & Zawadzka (2010) 
är för att kunna styrka deras resultat med vår studie. Vi ska verifiera denna genom att 
göra en flerfallsstudie då den tidigare studien endast behandlar ett fall. 
 
Det förväntade resultatet av denna studie är att få fram riktlinjer som underlättar 
vidareföringen av en produktvision mellan aktörerna i ett IT-utvecklingsprojekt. Vi 
kommer att få fram riktlinjerna med hjälp av den sammanställning av de faktorer vi 
kommer att identifiera och vad en produktvision är för något. 

1.2.4 Avgränsningar 
Denna studie fokuserar på kravfångaren i ett IT-utvecklingsprojekt där kravfångaren 
ofta är en projektledare samt relationen mellan kravfångare och utvecklare för att 
kunna arbeta fram riktlinjer för att kunna lyckas i projekt. Empiriurvalet i studien 
fokuserar på IT-företag i Göteborg, ett ytterligare krav är att företaget ska ha mellan 
5-20 anställda då företag i denna storlek ofta arbetar nära varandra i projektform vid 
utvecklingsprojekt och vi kan då få ut den information vi behöver.  

1.3 Målgrupp 
Denna studie i hur vidareföring av en produktvision från kravställare till utvecklare i 
ett IT-utvecklingsprojekt riktar sig å ena sidan till akademiker så som 
informationsutvecklingsforskare med fokus på utvecklingsprojekt av IT-system. Men 
även till både stora och små företag som i praktiken arbetar med utveckling av IT-
system i projektform. 
 
Inom akademin kan resultatet i denna studie ge akademiker mer kunskaper inom 
området IT-utvecklingsprojekt och på så sätt få förslag till nya forskningsstudier i 
området. Även studenter inom informatik har intresse av denna studie då kurser som 
systemutvecklingsprojekt är en del av deras utbildning. De kan då med hjälp av 
studien få en inblick i vilket som är det bästa sättet att vidareföra en produktvision 
från kravställare till utvecklare och på så sätt lyckas bättre med projekt. Personal inom 
informatik vid högskolor och universitet kan även ha nytta av denna studie då bland 
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annat projektledning och systemutvecklingsprojekt är kurser som finns att studera och 
personalen bör vara uppdaterade med ny forskning inom ämnet.  
 
Företag som arbetar med utveckling av IT-system och då tillsammans med kund 
arbetar fram en slutprodukt i projektform kan gynnas av studiens resultat. Studien är 
gjord på små företag men de riktlinjer vi kommer att utforma för att kunna vidareföra 
en produktvision på är ett sätt alla företag kan använda oavsett storlek. Även företag 
som ska införa eller skapa ett nytt IT-system kan ha stor nytta av studien för att få en 
bättre förståelse för hur de bör vidareföra sin produktvision till kravfångaren så att de 
får samma bild av produkten som de själva har. 

1.4 Uppsatsdisposition 
Avsnitt 1 – Inledning 
Här beskrivs den inledande undran, bakgrund till problemet samt begrepp som 
används i uppsatsen. Forskningsfrågorna kommer här att presenteras och motiveras. 
 
Avsnitt 2 – Forskningsansats 
I detta avsnitt kommer det att beskrivas vilka metoder, strategier och processer som 
har använts i studien. Vidare skrivs hur studien har utgått ifrån en kvalitativ studie till 
att förädlats till en delvis kvantitativ studie samt en genomgång av hur 
datainsamlingen gått till. 
 
Avsnitt 3 – Teoretisk referensram 
Här kommer en inledande presentation om vad systemutveckling är och vad det 
innehåller eftersom det är det aktörerna jobbar med i ett IT-utvecklingsprojekt. Den 
tidigare forskning som denna studie utgår ifrån kommer att kort presenteras här. En 
genomgång och teori om identifierade faktorer vid en fåfallsstudie som påverkar vid 
vidareföring av en produktvision från kravställare till kravfångare till utvecklare 
kommer även att ges. 
 
Avsnitt 4 – Empirisk studie 
Inledande och översiktlig presentation av företag som är med i empirin kommer att 
hittas här. Resultat från flerfallsstudien kommer att sammanställas i text och grafer. 
 
Avsnitt 5 – Analys 
En analys av resultatet från empirin, som samlats in genom datainsamlingsmetoden 
enkät, och den teoretiska referensramen (dock ej Alex & Zawadzka’s (2010) tidigare 
forskning) kommer att presenteras här. 
 
Avsnitt 6 – Diskussion 
I diskussionsavsnittet diskuteras både de positiva och negativa konsekvenser som 
resultatet genererat i analysen och den påverkan de har på teori, ämnesområdet samt 
målgruppen. Jämförelse och relatering till tidigare forskning Alex & Zawadzka 
(2010) kommer även att göras. 
 
Avsnitt 7 – Slutsats 
Här kommer de ställda forskningsfrågorna att besvaras. Det skrivs även vad 
författarna har kommit fram till, i teori och praktik samt övriga slutsatser.  
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Avsnitt 8 – Utvärdering och fortsatt forskning 
Här skrivs en utvärdering av hur författarna har jobbat med sin forskning, samt hur 
väl detta stämmer överens med avsnitt 2 Forskningsansats där det är beskrivet hur det 
var meningen att forskningen skulle genomföras. En metodutvärdering och 
processutvärdering kommer att skrivas, sedan en djupare utvärdering enligt 
metoderna validitet och reliabilitet. 
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2 Forskningsansats 
I detta avsnitt kommer det att beskrivas vilka metoder, strategier och processer som 
har använts i studien. Vidare skrivs hur studien har utgått ifrån en kvalitativ studie till 
att förädlats till en delvis kvantitativ studie samt en genomgång av hur 
datainsamlingen gått till. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Inom forskningsvärlden finns det idag två olika vetenskapliga förhållningssätt som är 
aktuella i en studie som denna; positivism och hermeneutik (Patel & Davidson 2003, 
s. 26).  
 
Positivism innebär att den kunskap det forskas om ska vara nyttig och kunna förbättra 
samhället, kunskapen ska då även bygga på iakttagelser som är logiskt prövbara. 
Detta förhållningssätt har enligt Patel & Davidsson (2003, ss 26–27) sin grund i 
fysiken som vill att alla vetenskaper skulle byggas upp på samma sätt. Hermeneutiken 
å andra sidan som ungefärligt betyder tolkningslära och som nuförtiden tillämpas 
inom flertalet vetenskapliga discipliner men främst inom human-, kultur- och 
samhällsvetenskap (Patel & Davidsson 2003, s. 28) kan vara något av en motsats. 
Patel & Davidsson (2003, ss 28–29) skriver om den nutida diskussionen mellan dessa 
två förhållningssätt där positivismen har fått en stämpel där mer kvantitativa 
forskningsmetoder används och där hermeneutiken står för kvalitativa metoder med 
förståelse och tolkning i fokus. 
 
Denna studie som kommer att tillämpa den kvantitativa forskningsmetoden enkät (läs 
2.4.2 Enkät under ledning) och kommer då att anta ett positivistiskt men även ett 
hermeneutiskt förhållningsätt till vetenskapen. I studien kommer ett flertal liknande 
företag att genomföra en enkät och lämna deras empiriska kunskaper och erfarenheter 
inom studiens ämne, en kombination av kvalitativ och kvantitativ flerfallsstudie då 
enkätfrågorna behandlar båda. Studien har ett hermeneutiskt förhållningssätt då 
utgångspunkten ligger i en kvalitativ fåfallsstudie (Alex & Zawadzka 2010), därmed 
är konsekvensen att denna flerfallsstudie kommer att ha ett kombinerat kvalitativt och 
kvantitativt inslag. Studien följer även ett positivistiskt förhållningssätt då enkäterna 
utförs på ett flertal företag, det vill säga att empiriska observationer som är logiskt 
prövbara görs. Det hermeneutiska förhållningssättet kommer att tillämpas vid 
diskussionen då en förståelse för vad respondenterna i empirin menar och sedan 
kunna relatera detta med svar från andra respondenter i samma fråga. Grundidén i 
denna studie är att resultatet av studien ska kunna förbättra arbete i projektform 
mellan kravställare, kravfångare och utvecklare, varför det är optimalt att använda 
både ett hermeneutiskt och ett positivistiskt förhållningssätt. Detta blandade sätt att 
tillämpa vetenskapliga förhållningssätt beror på att forskningen utgår från en 
kvalitativ studie men fortsätts även som en kvantitativ studie vilket kräver olika 
vetenskapliga perspektiv. 

2.2 Forskningsstrategi 
En forskningsstrategi är något som används för att relatera teori och empiri till 
varandra, vilket är i enklaste form det som en forskares arbete består av (Patel & 
Davidsson 2003, s. 23). Fortsatt, genom en forskningsstrategi uttalas den logik som 
ska tillämpas för att angripa forskningsfrågorna vilket innefattar en beskrivning över 
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hur teori och empiri kommer att användas. Det finns tre aktuella begrepp som anger 
de alternativ forskaren har att arbeta med för att relatera teori och empiri enligt Patel 
& Davidsson (2003, s. 23); deduktion, induktion och abduktion. 
 
Enligt Patel & Davidsson (2003, s. 23) innebär ett deduktivt arbetssätt att forskningen 
sker utifrån allmänna principer och befintliga teorier som används för att dra 
slutsatser om enskilda företeelser. Denna strategi anses vara bra då forskningen hålls 
objektiv eftersom utgångspunkten tas i redan existerande teori och forskaren själv i 
mindre grad anses kunna färga resultaten. En nackdel med den deduktiva 
forskningsstrategin är att då utgångspunkten ligger i befintlig teori som riktar och 
påverkar forskningen kommer inte några nya upptäckter att påträffas (Patel & 
Davidsson 2003, s. 24). Däremot med det induktiva arbetssättet, som innebär att ett 
forskningsobjekt studeras utan att innan vara förankrat i befintlig teori, formuleras 
teorin utifrån empirin (Patel & Davidsson 2003, s. 24), det vill säga helt nytänkande 
forskning. Patel & Davidsson (2003, s. 24) skriver att svårigheterna med den här 
sortens forskning är att det aldrig går att veta hur generellt resultatet kan bli eftersom 
forskningsobjektet har speciella egenskaper, exempelvis en grupp av personer som är 
speciellt komponerad utifrån deras erfarenheter. Det sista arbetssättet är en 
kombination av de två tidigare och kallas för abduktion. Forskningsstrategin innebär 
att utifrån ett enskilt fall i empirin ge ett förslag i teori som kan förklara detta 
hypotetiska mönster. Att arbeta med arbetssättet abduktion innebär en indelning i två 
steg där det första innebär induktiv forskning medan i det andra steget används 
deduktiv forskning där den ursprungliga teorin testas i nya fall (Patel & Davidsson 
2003, s. 24). Enligt Patel & Davidsson (2003, s. 24) är fördelen med detta sätt att 
forskaren kan arbeta relativt fritt, nackdelen är dock att alla forskare är färgade av 
tidigare erfarenheter och forskningen präglas då av en viss subjektivitet. 
 
I denna studie används forskningsstrategin abduktion då vi ansåg att denna strategi 
passade vårt arbetssätt med teori och empiri bäst. Teorin i vår studie bygger på en 
tidigare gjord studie där det gjordes en fåfallsstudie som vi utgår ifrån, detta anser vi 
vara det första steget i abduktion (från empiri till teori). Resultatet från studien bygger 
vi vidare vår forskning på med att hämta empiri genom en enkätundersökning på en 
bredare urvalsgrupp än tidigare, detta är en fortsättning i abduktion då den tidigare 
forskningens teori här testas. Resultatet från empirin, enkätundersökningen, 
analyserar vi och formulerar en ny teori där vi rekommenderar ett antal olika riktlinjer 
för hur en produktvision ska vidareföras, vilket är det sista steget i abduktion. 

2.3 Från kvalitativ studie till kvantitativ studie 
Den uppsats (Alex & Zawadzka 2010) som ligger till grund för denna studie är av 
kvalitativ karaktär, varpå denna studie grundar sig i det kvalitativa men för att kunna 
verifiera studien på fler fall tillämpas även kvantitativa metoder för att ta hand om all 
data som samlas in. Tillämpningen av både kvantitativ och kvalitativ datainsamling 
valdes för att få stort kvantitativt resultat men även rikt kvalitativt resultat som kan 
användas för att tolka och förstå respondenternas resonemang. Som Patel & Tibelius 
skriver (se Lind 1996, s. 39) är användandet av både kvantitativ och kvalitativ 
forskningsmetod gemensamt vanligt, dock beror det på hur forskningsfrågan är 
utformad och den mesta inriktning sker efter den. 
 
En illustration av synen på Alex & Zawadzka’s (2010) tidigare forskning och denna 
studies utvidgande av området ses nedan i figur 3. Vidare med de kvalitativa delarna 
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som finns i studien och avslutande med möjlig fortsatt forskning som både kan vara 
mer djupgående i något avseende (kvalitativ) eller ytterligare bredare på fler fall 
(kvantitativ). Se figur 3 nedan. 

 
Figur 3. Illustration av bredden på den kvalitativa fåfallsstudien respektive  

denna kombinerade kvalitativa och kvantitativa flerfallsstudie. 
 
Utformningen av datainsamlingsmetoden enkät gjordes med tanken att inte enbart få 
svar på standardiserade frågor utan att även kunna få respondenternas reflektion kring 
frågeområdena. Detta ledde till att enkäten utformades i etapper men även för att 
säkra att enkätfrågorna var kopplade till forskningsfrågorna, detta kan ses i figur 4 
nedan. 
 

 
Figur 4. Visar de olika steg som genomgåtts för att få den  

kvalitativa studien att bli kvantitativ. 
 

Som ses i figur 4 är processen uppdelad i flera delar, nummer 1-6. Det som illustreras 
är hur studien förädlar data i den kvalitativa studien (Alex & Zawadzka 2010) för att 
passa en studie med en kvantitativ datainsamlingsmetod. I den första delen sker en 
genomgång och omformulering av den tidigare forskningen till kvantitativ inriktning. 
Vidare i andra delen sker en förädling och utveckling av de kvalitativa 
intervjufrågorna till att bli kvantitativa frågor. I det tredje steget går de reviderade 

Denna kvalitativa 
studie 

Alex & Zawadzka’s 
studie med intervjuer 

Denna kvantitativa 
studie 

Öppet för fortsatt 
forskning 
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kvantitativa frågorna till handledaren för godkännande. Efter godkännande av frågor 
utförs i fjärde delen en pilotstudie för att testa de nya kvantitativa frågorna. I del fem 
går resultatet och utvärderingen av pilotstudien till handledaren samt revidering av 
vissa frågor. I den avslutande och sista delen genomförs en enkätundersökning med 
de kvantitativa frågor som utformats genom dessa delar. 

2.4 Undersökningstyp 
Patel & Davidsson (2003, s. 12) skriver om att en undersökning klassificeras utifrån 
hur mycket befintlig information som finns om problemområdet innan undersökning 
börjat, klassificeringen brukar kallas för undersökningstyp. Yin (2003, s. 5) skriver 
om att en bra användning av teori underlättar då en fallstudie ska avgränsa dess 
forskningsfrågor för att få till en optimalt effektiv design. Det finns ett flertal olika 
undersökningstyper, men endast de mest använda tas upp här; explorativ, deskriptiv 
och hypotesprövande. Det finns även två inriktningar inom forskningen vilka är 
beroende på hur den insamlade data ska genereras, bearbetas och analyseras; 
kvalitativt inriktad forskning samt kvantitativt inriktad forskning. Yin (2003, s. 5) har 
en något annorlunda uppfattning då han fokuserar på forskning där empirin består 
utav fallstudier, vilket även denna studie kommer att göra. Vidare delas 
undersökningstypen upp utifrån två kategorier beroende på vad studien baseras på; få- 
eller flerfallsstudie samt explorativ, deskriptiv och hypotesprövande (Yin, 2003, s. 5).  
 
Som ovan nämns det finns två sorters fallstudier; få- och flerfallsstudier där det första 
innebär att studien endast baseras på ett fall. Beroende på hur studiens 
forskningsfrågor är riktade finns det två olika tillvägagångssätt i selektionen av fall, 
antingen väljs fallen så att resultaten förväntas bli liknande för att kunna relatera dem 
eller så att de förväntade resultaten blir motsägande så analysen kan påvisa 
kontrasterna (Yin 2003, s. 5). Denna flerfallsstudie kommer att välja fall där 
resultaten förväntas att inneha liknande substans för att kunna besvara 
forskningsfrågorna och ta fram riktlinjer för aktörer i området, därav kommer 
liknande företag att vara med i studien (läs mer i avsnitt 2.4.1 Urval). 
 
De tre olika typer av fallstudier som explorativ, deskriptiv och hypotesprövande 
används beroende på studiens forskningsfrågor, dess område samt befintlig forskning. 
En explorativ fallstudie ämnar definiera och formulera en hypotes utifrån 
empiriresultaten (Yin 2003, s. 5). Patel & Davidsson (2003, s. 12) skriver att en 
explorativ undersökning görs då det finns hål i den existerande kunskapen inom 
området, det primära syftet med denna undersökningstyp är att inhämta så mycket 
allsidig kunskap som möjligt inom problemområdet. En deskriptiv fallstudie ämnar 
presentera en detaljerad beskrivning av ett fenomen inom sin kontext (Yin 2003, s. 5). 
Beskrivningen kan även beröra endast några aspekter inom fenomenet, det kan 
utspela sig både i nutid och i dåtid samt kan behandla samband mellan aspekter (Patel 
& Davidsson 2003, s. 13). En hypotesprövande fallstudie ska presentera data med 
orsaks- och konsekvensrelationer som förklarar hur händelser har hänt (Yin 2003, s. 
5).  
  
Denna studie som riktar in sig på att undersöka och beskriva hur vidareföring mellan 
kravställare, kravfångare samt utvecklare går till och hanteras. Detta sker utifrån en 
intressant aspekt, från kravfångares synsätt då deras position mellan kravställaren och 
utvecklaren ger erfarenhet hur utvecklingsarbete i projektform fungerar. Det kommer 
att genomföras en flerfallsstudie för att kunna samla in flera olika kravfångares 
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erfarenheter för att slutligen kunna ta fram riktlinjer för hur vidareföring av en 
produktvision bör ske. Studien kommer detaljrikt att framställa både de teoretiska och 
empiriska resultaten, som namnet på undersökningstypen antyder, med en deskriptiv 
karaktär. Detta är även en kvantitativ studie eftersom en enkätundersökning kommer 
att genomföras med valda företag (se avsnitt 2.5.3). 

2.5 Datainsamlingsmetod 
När data samlas in till studien finns det olika metoder som kan väljas, till exempel 
observation, enkät, loggbok och intervju. 

2.5.1 Urval 
Urval görs utifrån populationen där urvalet blir ett så kallat stickprov (Patel & 
Davidsson 2003, s. 54). Stickprovet i denna studie består utav företag med 5-20 
anställda som arbetar med utveckling av IT-system i Göteborgsområdet och de ska 
även arbeta nära sina kunder i projektform. Det finns flera sätt att göra ett urval i den 
aktuella populationen, några sätt är enkelt slumpmässigt/obundet urval, systematiskt 
urval, stratifierat systematiskt urval och icke-slumpmässigt urval (Patel & Davidsson 
2003, s. 54). Eftersom populationen i denna undersökning är relativt stor och 
forskningen sker under en begränsad tid har respondenterna valts ut genom ett icke-
slumpmässigt urval. Med detta menas att undersökningsgruppen tas fram själv genom 
att ta de företag och personer som är lämpliga och finns tillgängliga till studien och 
inte välja ut undersökningsgrupp genom slumpen (infovoice.se 2005).  

2.5.2 Pilotstudie 
En pilotstudie är den sista och realistiska kontrollen av att en enkät är gångbar. Syftet 
är att ta reda på om respondenterna tolkar frågorna i enkäten på samma sätt som 
frågekonstruktören och på så sätt avgöra om ”rätt” svar kommer att ges av 
respondenterna (Ejlertsson 2005, s. 32). En pilotstudie ska göras med personer som 
ligger så nära de blivande respondenterna som möjligt för att ha samma grund, 
exempelvis om en studie ska göras på personer med ett specifikt yrke bör även 
pilotstudien göras med en person som innehar detta yrke (Ejlertsson 2005, s. 33). En 
indikation på att en fråga är felformulerad kan vara att alla respondenter svarar samma 
på en fråga. Det är viktigt att frågorna verkligen mäter det de är avsedda att mäta, 
beroende på i vilken mån de gör detta påverkas frågornas validitet (Ejlertsson 2005, s. 
33).  
 
Vi kommer att använda en pilotstudie för att verifiera att våra frågor i 
enkätundersökningen är korrekt formulerade och att de uppfattas av respondenterna så 
som vi ämnat. Pilotstudien i denna studie utförs med en person som innehar samma 
yrke inom samma bransch som respondenterna i enkätundersökningen. 

2.5.3 Enkät under ledning 
I detta forskningsarbete kommer insamlingstekniken av empirisk data ske genom en 
enkätundersökning. Det finns ett flertal olika sorts enkäter så som postenkät, 
gruppenkät, kombination intervju/enkät (Trost 2007, s. 10), enkät till besökare, 
datorenkät, enkät för den intresserade (Ejlertsson 2005, ss 8–10) bland andra. Denna 
studie kommer att använda sig av insamlingstekniken enkät under ledning vilket 
innebär att formuläret tas med till respondenten när denne besvarar den för att finnas 
till om det i något avseende behövs ett förtydligande i enkäten (Patel & Davidson 
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2003, s. 69). Denna teknik tillämpas speciellt om det är av relevans att alla svaren på 
alla enkäter i undersökningen är besvarade så att inte något missförstånd med någon 
fråga hindrar resultatet i studien eller validiteten. Insamlingstekniken enkät är i hög 
grad standardiserad samt i hög grad strukturerad vilket innebär att allt ska vara 
likadant för alla respondenter (Trost 2007, ss 62–63). Med standardiseringen så menas 
det med graden till vilken frågorna och situationen är lika för alla respondenter. 
Medan grad av strukturering beror på om frågorna har fasta svarsalternativ eller om 
respondenten får svara fritt (Trost 2007, ss 59–61). 
 
I studien kommer en enkätundersökning att utföras på ett urval som innefattar ett 20-
tal företag. Enkäten som kommer att användas i denna studie kommer att innehålla en 
variation av fasta svarsalternativ och öppna svarsmöjligheter. 

2.5.4 Datorenkät 
Datorenkät är ett sätt att samla in data med hjälp av en enkät via dator, detta har 
tillkommit på senare tid, istället för det gamla traditionella sättet med enkät i 
pappersform (Ejlertsson 2005, s. 10). Denna datainsamlingsmetod kommer användas 
som en alternativ datainsamlingsmetod i denna studie om enkät under ledning inte går 
att genomföra. Med datorenkät innebär det att en enkät skickas ut till en e-postadress 
som en bilaga eller att det bifogas en länk i e-posten till en Internet-adress där 
respondenten får svara på enkäten (Ejlertsson 2005, s. 10).	  

2.6 Analysmetod 
Genom att analysera det insamlade materialet i en studie ämnas hitta de mönster som 
finns samt att få fram orsaker till varför resultaten är som de är (Holme & Solvang 
1997, s. 289). För att kunna analysera något krävs en analysteknik som bidrar till att 
tendenser och orsaker i studien hittas (Holme & Solvang 1997, s. 202) då 
undersökningsmaterialet behöver systematiseras, komprimeras och bearbetas (Patel & 
Davidson 2003, s. 109). Beroende på vilken datainsamlingsmetod studien tillämpar 
skiljer sig analysmetoden då teknikerna är olika, det skiljer även för kvantitativa 
studier och kvalitativa studier. Vid analys av en fallstudie som denna studie innefattar 
så strävas det efter att formulera en generell analytisk strategi där prioritering ligger i 
vad som ska analyseras och skälen för detta (Yin 2007, s. 137). Vidare tillämpas 
specifika tekniker vid analys av en fallstudie vilken som väljs beror på vilken typ av 
fallstudie som ska analyseras. De tre strategierna som finns är teoretiska hypoteser, 
utformning av ett ramverk som rymmer rivaliserande förklaringar samt utveckling av 
fallbeskrivningar där dessa är menade att hålla analysen i kurs och motverka att 
studien hamnar i en återvändsgränd då tid förloras (Yin 2007, ss 137–139). De fem 
tekniker som ska användas är enligt följande mönsterjämförelser, utformning av 
förklaringar, tidsserieanalyser, logiska modeller och synteser mellan olika fall där de 
fyra första speciellt är lämpliga vid en- eller flerfallstudier (Yin 2007, s. 137). 
 
Strategin som tillämpas i denna studie är teoretiska hypoteser då denna går ut på att de 
teoretiska hypoteser som ledde fram till fallstudien följs (Yin 2007, s. 140), Vidare 
betyder detta att undersökningens ursprungliga mål och upplägg troligtvis har sin 
grund i sådana hypoteser, som i sin tur är en reflektion av forskningsfrågor i denna 
studie. Analysen i fallstudien styrs av strategin som används (Yin 2007, s. 141), denna 
valda strategi är speciellt användbar då frågor om hur och varför ska undersökas 
vilket passar denna studie. Tekniken mönsterjämförelse är den mest tillämpade vid 
fallstudieanalyser, den ämnar jämföra tidigare resultat med nya eller efter förväntat 
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resultat (Yin 2007, ss 145–146). Denna studie som utgår utifrån tidigare 
forskningsresultat kommer denna analysteknik att kunna undersöka huruvida mönster 
i det tidigare resultatet stämmer överens med mönster i det nya resultat där en 
flerfallsstudie är gjord. 

2.7 Utvärderingsmetod 
Säkerheten i informationen som är insamlad och som forskningen ska grunda sig på är 
en viktig del i en studie, då en låg grad av säkerhet gör att forskningen inte håller en 
hög kvalitet. Enligt Patel & Davidsson (2003, s. 98) finns det olika metoder för att 
utvärdera säkerheten i den information forskningen kommer grunda sig på och de 
vanligaste metoderna är validitet och reliabilitet. Validitet handlar om att se till att 
undersöka/mäta det vi har för avsikt att undersöka/mäta och reliabilitet handlar om att 
vi genomför forskningen på ett trovärdigt sätt (Patel & Davidsson 2003, s. 98). 
Validitet och reliabilitet är de utvärderingsmetoder vi kommer använda i vår studie. 

2.7.1 Validitet 
När en enkätundersökning ska genomföras som i denna studie och endast ska 
genomföras en gång, har frågornas formulering en stor betydelse. Eftersom de flesta 
frågor i enkätundersökningen är av kvantitativt slag och att det då handlar om att mäta 
något, är det viktigt att frågorna är formulerade på ett sådant sätt att de inte går att 
missuppfatta, utan istället verkligen mäter det vi avser att mäta annars blir inte 
mätningarna av god validitet (Ejlertsson 2005, s. 100). För att vara säker på att 
enkätfrågorna är formulerade på ett sådant sätt att personerna i undersökningen 
uppfattar frågorna så som vi avsett använder vi oss utav en pilotstudie. När 
pilotstudien har genomförts vet vi om vi måste formulera om frågorna då 
pilotpersonen har missuppfattat frågorna, har gett andra svarsalternativ som inte var 
med eller inte svarat för att de inte förstått frågan (Ejlertsson 2005, s. 35). Med hjälp 
av pilotstudien avser vi att höja validiteten i vår studie. 
 
Enligt Ejlertsson (2005, s. 101) finns det även olika typer av validitet och de 
vanligaste är kriterievaliditet, innehållsvaliditet och begreppsvaliditet. 
Kriterievaliditet är när det finns ett kriterium, som ofta är beteenderelaterat, att 
jämföra mätningarna i enkätundersökningen med och det finns två olika sorter av 
kriterievaliditet, prediktiv – och samtidig validitet (Ejlertsson 2005, ss 101–102). 
Prediktiv validitet handlar om att använda ett framtida kriterium medan i samtidig 
validitet använder ett nutida kriterium (Bryman 2002, s. 89). Enligt Ejlertsson (2005, 
s. 102) anses den svåraste typen av validitet vara begreppsvaliditet eftersom det krävs 
mycket kunskap om de olika teorierna som enkätundersökningen bygger på. 
Innehållsvaliditet innebär att utifrån de olika begrepp som har identifierats i teorin och 
översatts till variabler, formulera frågor till vår enkät (Patel & Davidsson 2003, ss 99–
100).  
 
I denna studie kommer vi använda oss utav innehållsvaliditet. De begrepp vi ska 
identifiera från teorin för att sedan formulera våra enkätfrågor på kommer identifieras 
från den tidigare gjorda uppsatsen av Alex & Zawadzka (2010) som vår studie bygger 
på. Eftersom de redan har identifierat ett antal faktorer som påverkar vidareföringen 
av en produktvision är det de vi kommer att utgå ifrån. En god validitet krävs för att 
vår forskning ska vara trovärdig och en vetskap ska vara känd att vi har undersökt och 
mätt det vi hade för avseende att undersöka. 
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2.7.2 Reliabilitet 
Reliabilitet, tillförlitlighet, handlar om att ha så liten slumpvariation som möjligt i sin 
undersökning, liten slumpvariation har en hög reliabilitet (Ejlertsson 2005, ss 102–
103). För en studie med datainsamlingsmetoden enkätundersökning och där frågorna 
är av kvantitativt slag, är det svårt att ha en hög reliabilitet i förväg eftersom vi inte 
vet vilka svar vi kommer få (Patel & Davidsson 2003, s. 102). Därför är det mycket 
viktigt hur vi utformar enkäten så att respondenterna i undersökningen uppfattar 
frågorna som vi har tänkt oss (Patel & Davidsson 2003, s. 102). När 
enkätundersökningen är genomförd kan vi se resultatet på frågorna och då också se 
om enkäten är reliabel bland annat beroende om alla respondenter svarat på alla 
frågorna (Patel & Davidsson 2003, s. 102).  
 
Enligt Bryman (2002, s. 86) är stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet 
faktorer som är viktiga  vid kontroll om ett mått är reliabelt. Stabilitet handlar om att 
se om måttet som används är stabilt över tiden och att resultatet inte ändras om 
undersökningen görs om i framtiden (Bryman 2002, s. 86). För att testa stabiliteten 
kan test-retestmetoden användas som innebär att de respondenter som var med i 
enkätundersökningen gör om enkäten igen (Ejlertsson 2005, s. 103). Respondenternas 
resultat från det första tillfället jämförs sedan med resultatet från det andra tillfället 
och om resultaten överensstämmer är reliabiliteten hög (Ejlertsson 2005, s. 103). 
Enligt Ejlertsson (2005, s. 103) får det dock varken gå för lång eller för kort tid 
mellan undersökningarna vilket kan påverka svaren på den andra genomförda 
enkätundersökningen. Intern reliabilitet är när svaren kontrolleras från ett index av 
olika frågor, som ska mäta ett bestämt förhållande, är möjligt att sätta samman till ett 
gemensamt index (Ejlertsson 2005, s. 104). Interbedömarreliabilitet handlar om att 
flera personer gör samma observationer eller saker, till exempel att det är en 
observatör närvarande när en intervju genomförs (Patel & Davidsson 2003, s. 101). 
Sedan jämförs personernas registreringar och hur de överensstämmer med varandra, 
om de överensstämmer är det en hög reliabilitet (Patel & Davidsson 2003, s. 101). Ett 
annat sätt enligt Patel & Davidsson (2003, s. 103) att kontrollera reliabiliteten och 
vara säker på att allt registrerades och tolkades rätt är att ”lagra” verkligheten med 
hjälp av inspelningsmaterial, vilket också kan användas för att kontrollera 
interbedömarreliabiliteten. 
 
Den metod vi kommer använda i denna studie för att kontrollera reliabiliteten är 
interbedömarreliabilitet. Vi kommer båda två gå igenom de svar vi får in från 
respondenterna i vår enkätundersökning och svaren sparas sedan i pappersform för att 
kunna gå tillbaka till dem och tolka svaren igen om det behövs. Vi kommer sedan 
diskutera de olika tolkningarna eller den syn vi har på de svar vi fått och jämföra med 
den andres tolkning. Om våra tolkningar och syn på svaren stämmer överens med 
varandras har vår studie en hög reliabilitet. 

2.8 Presentationsmetod 
Resultatet av denna studie kommer att presenteras i form av en textuell beskrivning 
som kommer finnas tillgänglig på Högskolan i Borås hemsida när 
forskningsrapporten är godkänd. Resultatet kommer även presenteras muntligt med 
stöd av bildmaterial i form av en Power Point vid ett seminarietillfälle när rapporten 
är färdigskriven. 



 

15 

3 Teoretisk referensram 
Här kommer en inledande presentation om vad systemutveckling är och vad det 
innehåller eftersom det är det aktörerna jobbar med i ett IT-utvecklingsprojekt. Den 
tidigare forskning som denna studie utgår ifrån kommer att kort presenteras här. En 
genomgång och teori om identifierade faktorer vid en fåfallsstudie som påverkar vid 
vidareföring av en produktvision från kravställare till kravfångare till utvecklare 
kommer även att ges. 

3.1 Systemutveckling 
Systemutveckling är en process som används för att skapa ett informationssystem 
(Andersen 1994, s. 40). Processen är omfattande där flera personer involveras och 
olika faser genomförs. Informationssystem kan köpas färdiga, hyras in samt att egna 
system utvecklas från grunden antingen genom att göra det själv eller låta ett företag 
göra det åt en. Det finns ett flertal sätt att utföra systemutveckling på, enligt Andersen 
(1994, s. 40) så är systemutveckling av ett informationssystem en mycket omfattande 
uppgift där arbete efter livscykelmodellen har visat sig mycket framgångsrik. 
Livscykelmodellen består utav flera processer som tillsammans i turordning används 
för att utveckla ett informationssystem, dock är det endast några steg i processen som 
utgör systemutvecklingsfasen (se figur 5 nedan) (Andersen 1994, s. 42). Centrala 
begrepp inom systemutvecklingsområdet som behöver en utvecklande beskrivning är 
livscykelmodellens olika processer inom systemutveckling som följer nedan. 

  
Figur 5.  Livscykelmodellens processer (Alex & Zawadzka 2010, s. 20) 

 
Inom livscykelmodellen så är processen systemering ett samlingsnamn för de två 
olika områdena analys och utformning. Som figuren ovan visar är systemering det 
första steget i systemutvecklingsfasen, det är där hela utvecklingen planeras. 
Analysfasen, som anses vara den viktigaste fasen i systemutveckling, innefattar att 
analysera verksamheten och då avgöra på vilket sätt informationssystemet kan 
underlätta för verksamheten samt bestämma innehållet i systemet (Andersen 1994, ss 
42–44). Detta arbete resulterar i en kravspecifikation som används för fortsatta 
processer. Därefter påbörjas utformningsarbetet med att bestämma vilken teknik och 
utrustning som ska användas, detta resulterar i ett realiserbart informationssystem 
(Andersen 1994, s. 44). Enligt Andersen (1994, s. 46) måste frågan här ställas om vad 
som önskas uppnås med utvecklingen av informationssystemet, det är uttryckligen 
viktigt att även se denna utveckling i ett större sammanhang exempelvis se vad 
utvecklingen av detta informationssystem kan göra för hela verksamheten.  
 
Processen realisering innefattar uppgiften med att utarbeta själva 
informationssystemet, med andra ord att programmera systemet vilket sker utifrån det 
material som utarbetades i utformningsfasen (Andersen 1994, s. 41). Här ingår 
således också utformning av nya manuella rutiner för att kunna förvalta 
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informationssystemet i senare skede. Denna fas resulterar i ett färdigt 
informationssystem. 
 
Implementering är den sista fasen i utvecklingsarbetet, enligt Andersen (1994, s. 46) 
är det här det färdiga systemet tas i bruk i den dagliga verksamheten. I 
implementeringsfasen så kan problem uppstå, ofta av användarna som inte är vana vid 
systemet som förändrar deras arbetsvanor samt kan ta tid att lära sig. För att göra en 
lyckad implementering av ett informationssystem krävs det förarbete så att 
slutanvändare inte får en otrygghets känsla och avvisar systemet.  Denna fas resulterar 
i ett infört informationssystem (Andersen,1994, s. 46). 

3.2 Alex & Zawadzka’s forskning 
Den tidigare forskning som har gjorts och som denna studie utgår ifrån presenteras 
här är det väsentliga för att fördjupa läsarens kännedom inom området. 

3.2.1 Sammanfattning av studien 
Alex & Zawadzka (2010) genomförde en kvalitativ fåfallsstudie med titeln 
”Vidareföring av en designvision – i ett mindre e-handelsutvecklingsprojekt”. Som 
framgår av titeln riktade de in sig på ett e-handelsutvecklingsprojekt där de genom 
intervjuer samlade in data, en intervju med varje aktör. Intervjuobjekten hade rollerna 
kravställare, kravfångare, och utvecklare, aktörer i ett mindre e-
handelsutvecklingsprojekt. 
 
I studien identifierades ett antal faktorer som anses påverka vidareföringen av en 
designvision mer eller mindre, vilka är kommunikation, krav, 
beskrivningsform/stödverktyg, språk/synsätt, vision och förkunskaper. 
 
Den designvision som nämns i avsnittet kommer fortsatt efter avsnittet att benämnas 
som produktvision. 

3.2.2 Övergripande slutsatser 
Alex & Zawadzka (2010, s. 6) forskade utifrån sin forskningsfråga – ”Hur vidareförs 
en designvision från kravställare till utvecklare när en e-handel ska designas?” vilken 
har besvarats nedan med hjälp av nedanstående delfrågor (avsnitt 3.2.3-3.2.6) som 
även har undersökts. 
 
I Alex & Zawadzka’s (2010, s. 51) forskning har slutsatsen dragits att de mest 
påverkande faktorerna för en lyckad vidareföring av en designvision i ett mindre e-
handelsutvecklingsprojekt är ett prestigelöst samspel samt god kommunikation. 
Vidare anser de att de har hittat en koppling mellan de påverkande faktorerna och de 
inblandade aktörerna, nämligen att faktorerna som påverkar vidareföringen av en 
designvision är direkt hänförbara till aktörerna. Detta betyder enligt Alex & 
Zawadzka (2010, s. 51) att oförståelse för den stora vikten av faktorerna hos aktörerna 
kommer sannolikt att leda till att vidareföringen blir bristande och så även en felaktig 
designvision som konsekvens till att ett prestigelöst samspel och god kommunikation 
inte tagits på allvar. Med en gemensam förståelse kan vidareföring av en designvision 
lättare uppnås genom användning av ett beskrivningssätt, dock endast om aktörerna 
kan hantera beskrivningssättet på rätt sätt och vara medvetna om deras handlingar 
(Alex & Zawadzka 2010, s. 51). 
 



 

17 

Kravställaren, kravfångaren och utvecklaren bör ha en god kunskap om hur 
vidareföringen av en designvision ska gå tillväga, det vill säga hur designvisionen ska 
vidareföras från att visionen förmedlas av kravfångaren till att den blir verklig av 
utvecklaren (Alex & Zawadzka 2010, s. 51). Detta för att aktörerna bör kunna sätta 
sig in i varandras perspektiv i ett mindre e-handelsutvecklingsprojekt, detta är dock 
endast möjligt genom en god kommunikation mellan aktörerna (Alex & Zawadzka 
2010, s. 51). Alex & Zawadzka (2010, s. 51) har även fastställt att det är genom en 
lyckad kommunikation mellan aktörer i form av ett prestigelöst samspel som 
vidareföring av en designvision kan ske framgångsrikt. Något som är identifierat som 
viktigt är fokuseringen på att kravställarens förväntningar och önskemål uppnås, 
vilket lättare kan göras om det finns ett beskrivningssätt att följa som kan ge stöd åt 
aktörerna under utvecklingsprocessen och fortsatt kan leda till positiva effekter (Alex 
& Zawadzka 2010, s. 51). 

3.2.3 FF1: Vad utmärker vidareföring mellan olika aktörer under e-
handelsutveckling (med fokus på problem och hinder)? 

Alex & Zawadzka (2010, s. 52) har i besvarandet av denna fråga kommit fram till att i 
ett e-handelsutvecklingsprojekt är det vidareföringen som utgör grunden för hur all 
information mellan de inblandade aktörerna kommer att ske för att nå ett slutresultat. 
Utifrån detta är det även vidareföringen som är av stor vikt i ett e-
handelsutvecklingsprojekt då det är den del som uppträder som en informationslänk 
under hela projektet (Alex & Zawadzka 2010, s. 52). Då det är aktörerna själva som 
väljer hur de ska vidareföra en designvision kan tillämpning av hjälpmedel underlätta 
vidareföringen. Fortsatt är det dessa hjälpmedel som bildar en länk genom e-
handelsprojektet, detta gemensamt med en god kommunikation samt bra val av 
hjälpmedel är det som möjliggör en effektiv och framgångsrikt vidareföring av en 
designvision (Alex & Zawadzka 2010, s. 52). 
 
Viktigt är det att vidareföringen av den tänkta designvisionen sker på ett effektivt sätt 
mellan de inblandade aktörerna så att designvisionen ska leda till slutresultatet (Alex 
& Zawadzka 2010, s. 52). Enligt Alex & Zawadzka (2010, s. 52) är det även av stor 
vikt att vidareföringen sker på ett ömsesidigt och prestigelöst sätt utan att störas av 
konflikter eller attityder för att designvisionen ska kunna vidareföras på ett 
framgångsrikt sätt mellan aktörerna. Ytterligare är en gemensam förståelse av 
organisationen och arbetssättet viktigt då det underlättar samspelet mellan aktörerna i 
ett mindre e-handelsprojekt skriver Alex & Zawadzka (2010, s. 52). 

3.2.4 FF2: Vad utmärker en designvision vid e-handelsutveckling? 
Alex & Zawadzka (2010, s. 52) skriver att en kravställare ofta har en färdig vision av 
hur denne vill att slutresultatet ska bli initialt i ett e-handelsutvecklingsprojekt, det är 
då utvecklarens uppgift att bevara denna vision rätt och verkliggöra visionen så att 
den uppfyller kravställarens förväntningar som slutresultat. För att denna vision ska 
kunna vidareföras mellan aktörerna har Alex & Zawadzka (2010, s. 52) identifierat att 
en god och likaberättigad kommunikation är ett måste. Vidare är det många gånger 
dock viktigare att kravställaren blir nöjd med slutresultatet än att kravställarens 
initiala designvision har följts (Alex & Zawadzka 2010, s. 52). Med det har Alex & 
Zawadzka (2010, s. 52) dragit slutsatsen att det är av väsentlig vikt att kravfångarens 
och utvecklarens inställning till kravställarens visioner är bra, medan synpunkter och 
åsikter även måste kunna ges och diskuteras utan svårigheter. 
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3.2.5 FF3: Vilka skillnader finns i de inblandade aktörernas synsätt på 
en designvision när e-handelsutveckling utförs? 

Alex & Zawadzka (2010, s. 53) skriver om de olika synsätt som olika aktörer i ett e-
handelsutvecklingsprojekt har, aktörers olika synsätt är olika sätt att se på och tänka 
om ett fenomen. Problematiken med de olika synsätt är att kravställaren ser sin 
designvision på ett sätt, medan kravfångaren och utvecklaren har en annan bild 
framför sig. Därför anser Alex & Zawadzka (2010, s. 53) att det är viktigt att initialt i 
ett e-handelsutvecklingsprojekt klargöra hur och på vilket sätt projektet ska 
genomföras utifrån aktörernas insatser. Om då kravställaren inte kan vidareföra sin 
designvision på ett lättbegripligt sätt är det svårt för de andra aktörerna att få samma 
designvision framför sig, vilket skapar kommunikationsproblem (Alex & Zawadzka 
2010, s. 54). Något som Alex & Zawadzka (2010, s. 54) har identifierat som viktigt är 
utvecklarens förmåga att vara pedagogisk och prata på samma nivå som de andra 
aktörerna för att minska kommunikationsproblemen. Kravfångarens roll är istället att 
medla mellan alla aktörer så att alla förstår, detta för att minska missförstånd (Alex & 
Zawadzka 2010, s. 54). Det är även viktigt att alla aktörer arbetar tillsammans för att 
undvika prestige i projektet. Slutligen är det en stor fördel om alla aktörer sedan innan 
känner till varandra och deras olika synsätt samt vilka termer de använder för att göra 
sig förstådda (Alex & Zawadzka 2010, s. 54). 

3.2.6 FF4: Vad utmärker ett beskrivningssätt som medför att en 
designvision framgångsrikt vidareförs från kravställare till 
utvecklare? 

Beskrivningssättet är ett hjälpmedel för att stödja de inblandade aktörerna för att 
lyckas med vidareföring av designvision i ett e-handelsprojekt (Alex & Zawadzka 
2010, s. 54). För att kunna tillämpa och utnyttja beskrivningssättet är det viktigt att 
det innehåller tydliga förslag som är lättbegripliga att följa (Alex & Zawadzka 2010, 
s.  54). Då beskrivningssättet tydligt ska visa vad alla aktörer ska åstadkomma, vad de 
strävar efter att åstadkomma, är det en viktig del av vidareföringen. Vidare är det 
viktigt att granska och använda det framtagna beskrivningssättet som ett hjälpmedel 
vid vidareföring av en designvision (Alex & Zawadzka 2010, s. 54). Däremot är 
beskrivningssättet även en hjälp för att genomföra det företaget önskar samt då 
vidareföra den tänka designvisionen och därmed nå slutresultatet, en e-handel (Alex 
& Zawadzka 2010, s. 54). Slutligen skriver Alex & Zawadzka (2010, s. 55) att det 
framtagna beskrivningssättet ska underlätta god kommunikation mellan aktörerna 
samt vägleda dem till en framgångsrik vidareföring av en designvision som till slut 
blir till en färdig e-handel. 

3.3 Faktorer 
Utifrån Alex & Zawadzka’s (2010) tidigare forskning finns ett antal identifierade 
faktorer som anses påverka vidareföring av en produktvision från kravställare till 
kravfångare till utvecklare. Dessa faktorer är nedan beskrivna i teori. 

3.3.1 Kommunikation 
Kommunikation definieras grundläggande som överföring av budskap och förutsätter 
två parter som kan och vill sända och ta emot enligt Blomé (2009, s. 76). När det 
specifikt handlar om kommunikation i projekt syftar den till att ge information om 
sakförhållanden men även öka målfokusering, trygghet och motivation (Blomé 2009, 
s. 76). Kommunikation i ett projekt är vitalt och den måste fungera mellan alla 
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intressenter, roller och ansvarsområden vilket gör att projektets oförmåga att 
kommunicera är en av de tydligaste orsakerna till varför projekt misslyckas (Blomé 
2009, s. 76). 
 
I ett systemutvecklingsprojekt är ofta flertalet aktörer med vilket gör att 
kommunikation är en påverkande faktor under systemutvecklingsarbete och kan vara 
orsaken till ett misslyckande eller ett lyckande. Enligt Stolterman (1991, s. 12 se 
Carlsson 2000, s. 41) är systemutvecklingsområdet mycket splittrat och baseras på en 
mängd olika idéer och traditioner vilket gör det svårt att beskriva systemutvecklingens 
kommunikation på ett tydligt och enkelt sätt (Carlsson 2000, s. 41). Vidare finns det 
ett antal perspektiv att beskriva systemutvecklingens kommunikation utifrån vilka 
Carlsson (2000, s. 41) har identifierat; innehåll, sammanhang, former och vilka 
aktörer som kommunicerar. Vad gäller innehållet i kommunikationen kan det ha olika 
djup, omfattning och detaljering som varierar beroende på hur många personer som 
deltar i kommunikationen samt hur långt systemutvecklingsarbetet har fortskridit. 
Med perspektivet sammanhang avses hur kommunikationen är relaterad till 
systemutvecklingsprocessen, då kommunikation förs utanför processen kallas detta 
för indirekt sammanhang (Carlsson 2000, s. 42). Fortsatt står perspektivet form för 
hur kommunikationen sker, vanliga sätt att använda är skriftlig och muntlig form att 
kommunicera på. Ett smidigare begrepp på det sista perspektivet är samarbetsform, 
med detta menas att aktörerna kan jobba i arbetsgrupper och på så sätt begränsa 
kommunikationen inom gruppen medan det även kan vara dialog mellan två personer 
eller stormöte med ett hundratal personer (Carlsson 2000, s. 42). 
 
Sammanfattande spelar kommunikation en stor del i hur resultatet i en 
systemutvecklingsprocess blir. Carlsson (2000, s. 43) skriver att aktörerna i ett projekt 
måste uppnå gemensam förståelse vid utveckling av ett informationssystem för att 
kunna få ett acceptabelt resultat. Han påpekar även att en gemensam förståelse inte är 
en garanti för att projektet ska lyckas, men det förbättrar möjligheterna att resultatet 
stämmer överens med förväntningarna på informationssystemet (Carlsson 2000, s. 
43). 

3.3.2 Kravhantering 
Kravhanteringsarbetet genomförs i den systemutvecklingsfasen som heter 
systemering vilken innefattar analys och utformning. Det är i analysfasen som 
kravhanteringen sker och som resulterar i en kravspecifikation där kraven för ett 
projekt specificeras. Kravhantering är en mycket viktig del i ett 
systemutvecklingsprojekt då fel och brister i denna fas ofta leder till stora 
konsekvenser för det fortsatta arbetet i projektet (Eriksson 2007, s. 17). Om det är 
felaktigheter i insamlandet av krav kan det leda till att IT-systemet inte är klart i tid, 
att inte budgeten hålls för projektet och att användarna blir missnöjda (Eriksson 2007, 
s. 17). Därför bör kravhanteringsarbetet enligt Eriksson (2007, s. 29) delas in i olika 
steg vilka är samla in, strukturera, prioritera, dokumentera, kvalitetssäkra och förvalta. 
Dessa steg är illustrerade i figur 6 nedan och förklaras i texten nedanför. 
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Figur 6. Kravhanteringsprocessen Stjärnan (Eriksson 2007, s. 29) 

 
I första steget sker insamlingen av krav från representanter från olika delar av 
verksamheten för att få en översiktlig bild av hur IT-systemet ska se ut (Eriksson 
2007, s. 29). Det finns olika insamlingstekniker för att samla in krav till exempel 
observation, workshop, intervju och enkät, och dessa tekniker är till för att inga krav 
ska förbises (Eriksson 2007, ss 63–64). Andra aktiviteter som sker i steget insamling 
är att definiera mål, syfte, målgrupp, avgränsning och IT-systemets omfattning 
(Eriksson 2007, s. 29). Strukturera krav är inte ett separat steg utan sker fortlöpande i 
de olika stegen i kravhanteringsprocessen Stjärnan, men är väldigt viktig att göra efter 
insamlingen av krav för att få en struktur och överblick på alla krav (Eriksson 2007, s. 
30). 
 
När kraven är insamlade och strukturerade ska det göras en prioritering mellan dem 
för att hitta de krav som är mest betydelsefulla för utvecklingen av det nya IT-
systemet samt ger mest värde för verksamheten (Eriksson 2007, s. 100). Även 
kostnader och risker med det nya IT-systemet ska tas med i beräkningarna när 
prioriteringarna görs, och det finns olika metoder för att göra dessa prioriteringar 
(Eriksson 2007, s. 100). Prioriteringarna som tagits fram hjälper till exempel 
projektledare/systemägare att planera de resurser de har tillgång till, konflikter kan 
minskas då kommunikationen blir bättre inom gruppen och hjälper utvecklarna att 
göra de funktioner som kunden anser är viktigast (Eriksson 2007, ss 100–101).   
  
I steget dokumentera sammanställs alla krav som har identifierats i ett dokument som 
sedan fungerar som ett kontrakt mellan kund och leverantör (Eriksson 2007, s. 30). I 
dokumentet beskrivs vad IT-systemet ska innehålla och hur det ska se ut (Eriksson 
2007, s. 117). Detta kravdokument som tas fram används sedan som underlag i de 
fortsatta processerna i systemutvecklingsprojektet. Enligt Eriksson (2007, s. 118) 
underlättar kravdokumentet till exempel kalkylering av kostnader och tid, möjliggör 
formella beslut och är underlag för test och design. Det finns olika sätt att 
dokumentera krav på och de är kravspecifikation, användningsfall eller de båda två 
tillsammans (Eriksson 2007, s. 118). Både användningsfall och kravspecifikation kan 
används när det ska genomföras stora förändringar eller vid nyutveckling i företag 
(Eriksson 2007, s. 119).  
 
Det kravdokument som har tagits fram ska kvalitetssäkras vilket innebär 
dokumentgranskning och granskning av prototyper, detta görs för att se till att rätt 
krav är med i kravdokumentet och att prototyperna ser bra ut (Eriksson 2007, s. 30). 
Kvalitetssäkringsprocessen är något som sker fortlöpande under hela 
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kravhanteringsprocessen för att hitta fel i kravdokument eller prototyper och på så sätt 
spara tid och pengar (Eriksson 2007, s. 155). Ett bra sätt enligt Eriksson (2007, s. 31) 
att kvalitetssäkra och lyckas med projekt är att dela upp leveransen av IT-systemet i 
mindre delar för att kontinuerligt stämma av med kunden att utvecklingen sker i rätt 
riktning. 
 
De krav som har definierats och dokumenterats måste också kunna ändras vilket sker i 
det sista steget i kravhanteringsprocessen, förvaltning (Eriksson 2007, s. 31). 
Förvaltning är ett tillvägagångssätt för att hantera krav som kan komma till och krav 
som ändras under projektets gång (Eriksson 2007, s. 31). Ett tillvägagångssätt enligt 
Eriksson (2007, ss 182–183) är att frysa eller låsa kraven under en viss tid för att 
skapa lite arbetsro för alla inblandade aktörer och på så vis också minska risken för 
fel. Vem som helst kan inte bestämma om de nya kraven ska genomföras eller inte 
utan ofta är det projektledaren eller systemförvaltaren som gör detta (Eriksson 2007, 
s. 185). I en del projekt sätts istället en grupp ihop, för att ta beslut om kraven, som 
kallas ändringsråd eller på engelska Change Control Board, CCB (Eriksson 2007, s. 
185). Ändringsrådet ska utöver att besluta om ändringar också titta på vad 
ändringarna får för konsekvenser för projektet och IT-systemet (Eriksson 2007, s. 
186).  
 
Kravhanteringsprocessen Stjärnan som är beskriven ovan är en iterativ process, vilket 
innebär att kravhanteringsprocessen kan genomföras flera varv innan det nya IT-
systemet är färdigt (Eriksson 2007, s. 31). Till exempel samlas en del av kraven in för 
att sedan dokumenteras och prioriteras, för att sedan göra om samma sak igen.	  

3.3.3 Beskrivningsform/stödverktyg 
En beskrivning används för att kommunicera eller förmedla en bild av verkligheten 
som en grupp av människor eller en enskild person har (Bolin 2002, s. 39). En 
dokumenterad beskrivning ändrar sig inte utan fryser verkligheten vilket innebär att 
den endast visar en specifik situation, tid eller period (Bolin 2002, s. 39). Enligt Bolin 
(2002, s. 40) finns det även icke-dokumenterade beskrivningar vilka förmedlas 
muntligt och ger på så sätt utrymme för tolkningar medan dokumenterade 
beskrivningar minskar detta utrymme. För att mottagaren av beskrivningen ska förstå 
den måste den ha en form som mottagaren kan relatera till, till exempel grafiskt eller 
matematiskt (Bolin 2002, s. 44). För att mottagaren ska ta till sig och verkligen förstå 
beskrivningen är det bra att använda en form som är så nära verkligheten som möjligt, 
det är därför bra att använda konkreta prototyper, datastödd modellering eller ett 
tidigare använt system som liknar det nya (Hjelte et al 1995 se Bolin 2002, s. 44). 
 
När beskrivningen ska skapas används olika verktyg, till exempel pennor, papper och 
datorer, för att underlättar arbetet och för att lättare kunna göra ändringar och 
justeringar i beskrivningen (Bolin 2002, s. 44). Datorstöd är ett bra verktyg för att ta 
fram en tydlig beskrivning men det kostar en del pengar för företag att införskaffa 
(Bolin 2002, s. 44). Enligt Bolin (2002, s. 44) finns det olika sorters datorstöd, 
managementverktyg och modellerings- och valideringsverktyg. Managementverktyg 
är till för att stödja ledningen i företag när kraven förändras och ta hand om krav i en 
databas (Bolin 2002, s. 44). Medan modellerings- och valideringsverktyg kan 
användas för att stödja utvecklingen av systemmodeller och kontrollera hur säkra 
modellerna är (Bolin 2002, s. 44). 
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3.3.4 Produktvision 
Begreppet vision innebär en framtidsbild av hur någon vill att något ska utvecklas 
(Johansson 2003, s. 14). En produktvision är således ett utvecklat uttryck för att 
specificera att den framtidsbild av något som ska utvecklas handlar om en vision av 
en produkt. 
 
En klar vision utgår ofta ifrån en värdering av en organisations aktuella position 
(Roos et al 2004, s. 70), det är utifrån den position som bland annat funktionalitet i ett 
IT-system ska bestämmas och då vara produktvisionen. Vidare är visioner ofta den 
drivande kraften i framgångsrika företag samt även ofta skapade med kreativitet och 
intuition (Roos et al 2004, ss 70–71). 

3.3.5 Förkunskaper 
Definitionen på begreppet förkunskaper är tidigare inhämtade kunskaper som utgör en 
bas för djupare förståelse (NE, 2010). Varpå kunskap är definierad som en 
välbestämd föreställning om ett visst förhållande eller situation, vilket ofta inhämtas 
som resultat av studier (NE, 2010).  
 
I arbete med projekt betyder aktörernas kompetens och förkunskaper mycket då det är 
dem som driver framväxten i projektet (Söderlund 2005, s. 239). Om vissa aktörer i 
ett projekt innehar specialkunskaper inom området kan detta stimulera till nya 
projektidéer då de aktörerna kan se möjligheter inom sitt specialområde och på så sätt 
leder detta till nya idéer. En annan fördel med aktörers kunnande är att eventuella 
brister i en viss idé tidigt kan identifieras (Söderlund 2005, s. 239). Arbete i projekt 
underlättas även om aktörernas förkunskaper liknar varandras då förståelse om 
projektområdet enklare kan uppnås samt att aktörernas synsätt överensstämmer. 

3.3.6 Synsätt 
Med synsätt menas ett sätt att betrakta något eller att förhålla sig till något (NE, 
2010). Det innebär olika sätt att ”se på” och ”tänka om” ett fenomen (Friberg & 
Olsborg 2003, s. 44). Ett synsätt grundas i en persons principer, värderingar, 
föreställningar, mål och definitioner som allt påverkar. Alla personer har ett specifikt 
synsätt utformat efter ens erfarenheter, detta är dock främst omedvetet och det är inget 
som individen reflekterar över (Friberg & Olsborg 2003, s. 44). 
 
Ogdens triangel är en modell som påvisar sambanden mellan mening, referens och 
uttryck samt hur dessa förhåller sig till varandra (Föllesdal et al 2001, s. 253). Se figur 
7 nedan som visar relationen mellan konceptet, verkligheten och termen. 

 
Figur 7. Ogdens triangel 
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Figur 7 visar en utvecklad och applicerbar variant av Ogdens triangel. Bilden på 
katten visar den i verkligheten, när någon säger ordet ”katt” vill denne att en tanke på 
en katt så nära verkligheten som möjligt ses. Detta ger en bild av hur två personer vars 
synsätt är mycket lika skulle tänka sig denna katt. Medan en annan person med ett 
skilt synsätt ser framför sig en tjock orange katt liggandes på en kudde. 

3.3.7 Prestige 
Prestige kan liknas vid anseende och är kopplat till en individs egenskaper eller 
prestationer. Prestige handlar om att en individ prioriterar att markera sitt eget revir 
framför att jobba tillsammans mot gemensamma mål som förekommer i en 
organisation eller projektgrupp NE, 2010). 
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4 Empirisk studie 
Inledande och översiktlig presentation av företag som är med i empirin kommer att 
hittas här. Resultat från den flerfallsstudie som utförts kommer att sammanställas i 
text och grafer. 

4.1 Medverkande företag 
De medverkande företagen i denna studie har svarat på en enkät med ett antal frågor 
rörande deras arbete och hur de ser på vissa faktorer relaterat till deras arbete. De åtta 
deltagande företag finns i Göteborgsområdet, de har 5-20 anställda och arbetar med 
utveckling av IT-system i projektform. De personer som svarat på enkäten har 
yrkestitel projektledare eller chef. 
 
Företag som medverkat är: Vianova Systems Sweden AB – Stefan Granberg, Callista 
Enterprise – Anders Forssell, IT-idén AB – Jonas Burman, Optivasys AB – Jonas 
Häggström, SATO Technology & Business Development Center AB – Mats Hedberg, 
Netigrate – Leif Thordenberg, Webbhuset AB – Fredrik Säfsten samt anonymt 
företag. 

4.2 Genomförande av enkät 
Arbetsgången som utgjorde studiens datainsamling började med att skapa själva 
enkätfrågorna och utforma dem så att svaren skulle vara användbara, detta kan läsas 
mer om i avsnitt 2.3 Från kvalitativ studie till kvantitativ studie. Vidare skulle 
potentiella respondenter hittas i företag (121.nu) där företaget skulle uppfylla 
bestämda kriterier vilka var 5-20 anställda, arbeta med IT-utveckling i projektform, 
respondenten ska vara projektledare samt att företaget ska finnas i Göteborg. 
 
För att testa den enkät som skapats gjordes en pilotstudie. Utifrån denna pilotstudie 
ändrades några frågor samt svarsalternativ som inte var helt tydliga innan. Mer 
djupgående om pilotstudien kan läsas i avsnitt 2.5.2 Pilotstudie. Efter att pilotstudien 
var utförd och enkäten reviderad började företag kontaktas för att få respondenter. 
Företagen kontaktades främst via telefon, men några besök gjordes även vilket var 
mycket lönsamt. Tanken var att utföra enkäter under ledning, det vill säga att 
respondenten svarar på enkäten med en frågeställare närvarande för att kunna svara på 
frågor om något är oklart. Tyvärr hade inte respondenterna tid till detta så för att få in 
empiri överhuvudtaget ändrades datainsamlingsmetoden till en datorenkät (läs avsnitt 
2.5.4 Datorenkät). Detta innebar att enkäterna delades ut, postades eller mailades till 
respondenterna som fick svara på enkäten själva och sedan hämtades den upp, 
postades eller mailades tillbaka. För att få in fler enkäter hölls kontakten med vissa 
respondenter via telefon och mail för att påminna dem att svara. 

4.3 Resultatsammanställning 
Presentation av resultaten i text och grafer uppdelade i områden. Den ursprungliga 
enkäten kan hittas i bilaga 2, medan alla frågor och svar är presenterade i grafer och 
finns i bilaga 3. 
 
Allmänt 
Enkäten inleddes med en allmän fråga om respondentens yrkestitel för sedan följa upp 
med kvalitativa frågor om vad dennes arbetsuppgifter är och vilken roll de har i ett 
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projekt. I svaren som gavs angav majoriteten att deras yrkestitel var projektledare tätt 
följt av titeln chef. Vidare beskrev flertalet sina huvudsakliga arbetsuppgifter som 
VD, projektledare, administratör och produktchef vilket inte beskriver någonting alls. 
Medan andra mer målande beskrev att deras arbetsuppgifter berörde utveckling, 
kundkontakt samt ytterligare resursfördelning och prioriteringar. Vad gällde 
respondenternas roll i projekt var svaren mer tvetydiga men kundansvar och 
kommunikation nämndes samt ekonomi, kravformulering och resurstillsättning. De 
som uttryckligen beskrev deras roll i projekt nämnde ansvarig för projektet samt länk 
mellan beställare och utvecklare. Efter respondenternas svar på hur länge de jobbat på 
företaget ses en majoritet som jobbat mer än sex år på samma företag. 
 
Arbetssätt vid utveckling av IT-system mot kund 
I temat arbetssätt i projekt fick respondenterna svara på några kvantitativa frågor 
angående hur många aktörer som är med i ett projekt samt vilka dessa är under olika 
faser i projektet. Då respondenterna arbetar på mindre företag är även 
projektgrupperna mindre, vanligast är att det är ungefär fyra till fem aktörer som 
oftast är med. Det är dock olika aktörer som är med i olika faser under projektet som 
kan ses i grafen nedan, de olika faserna är införsäljning, kravframställning, utveckling 
samt leverans. Som kan ses i grafen nedan är det endast i en fas, kravframställning, 
där alla respondenter svarat att projektledaren deltar. Utvecklaren är även med i flera 
faser och involveras oftast så tidigt som i införsäljningsfasen. De aktörer som nedan 
står som ”andra”, förklarades ytterligare som säljare eller produktionsledare av 
respondenterna. 
 

 
Figur 8. Visar respondenternas svar på frågan “Vilka aktörer  

är med från er sida under utveckling av IT-system?” 
 
Kommunikation 
Som områdesrubriken lyder handlade frågorna om hur kommunikationen sker mellan 
projektdeltagarna men även mot kund, hur kontakten går till samt vilka problem som 
är vanliga. Enligt respondenterna görs kontakten med kund oftast via mail och 
sekundärt genom möten och telefon. På frågan om hur ofta aktörer och kund brukar 
träffas var det tyvärr ett högt antal bortfall då flera respondenter gav egna svar trots att 
inget utrymme gavs för det. De respondenter som svarade gav mycket skilda svar, 
men gemensamt är att mötena är mer frekventa under kravframställningsfasen medan 
mer sällan under utvecklingsfasen. På dessa möten skiljer sig vilka aktörer som är 
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med beroende på vilken fas projektet är i, som kan ses i figur 9. Under 
införsäljningsfasen är främst projektledare och kund medverkande, men även 
utvecklare och säljare är ofta med. I kravframställningsfasen däremot är det med stor 
majoritet som kund, projektledare och utvecklare deltar i projektmöten samt i vissa 
fall även en säljare. Det är genomgående för alla faser att de flesta aktörer deltar i alla 
faser med några mindre avvikelser så som i utvecklingsfasen där inte alltid kund är 
med samt leveransfasen där inte utvecklaren alltid deltar. Genom att fler aktörer är 
med i hela processen betyder det att det inte bara är projektledaren som håller i 
kontakten utan det är vanligt förekommande att utvecklare och säljare även har 
kundkontakt. Kontakten mellan projektledare och utvecklare görs ofta på 
projektmöten eller på enskilda möten, men vissa mindre saker tas muntligt i 
korridoren. 

 
Figur 9. Visar respondenternas svar på frågan ”Vilka aktörer 

 är närvarande vi eventuella möten? 
 
Angående vilka kommunikationsproblem som är vanliga vid arbete mot kund var 
respondenterna mer enstämmiga. Främst anses ett problem vara att kunden inte har 
kunskap om vad som är möjligt samt förståelsen av att alla ändringar leder till 
konsekvenser. Ett annat stort problem vad gäller kommunikation är för kunder att se 
helheten av projektet och att jobba mot en målbild. 
 
Kravhantering 
Respondenterna är enhälliga vad gäller vikten av kravhantering och kravframställning 
vilket framgår tydligt i svaren på frågorna. Det anses vara mycket viktigt med 
kundernas medverkan vid kravframställningen medan majoriteten inte tycker att det 
är kundens ansvar att formulera krav och arbetsuppgifter. Ett stort antal respondenter 
anser även att kundens medverkan vid kravframställningen har stor påverkan på 
huruvida det färdiga IT-systemet möter kundens förväntningar. 
 
Två tredjedelar av respondenterna angav att de använder sig av någon form av 
skriftlig dokumentation, medan de andra endast tar det muntligt så som i diskussion. 
Majoriteten av respondenterna använder sig utav diskussioner, intervjuer samt 
brainstorming som ofta senare utvecklas i workshops för att identifiera krav. 
Tillämpning av specifikationer, styrdokument, user stories, processmodellering, 
funktionsbeskrivning används även och ofta i kombinationer. Även om 
tillvägagångssätten för att ta fram krav skiljer sig något bland respondenterna ser 
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många respondenter sitt ansvar för att ta fram krav som mycket stort och viktigt. 
Något som flera ser som viktigt är även deras ansvar att styra och vägleda kunden i 
rätt riktning medan andra ser det som ett begränsat ansvar eftersom ”kunden alltid har 
rätt”. Att sammanställa och stämma av med målarkitekturen samt att ansvaret endast 
sträcker sig till att ta fram kravspecifikationen är även några respondenters syn på sitt 
ansvar i kravframställningsfasen. 
 
Beskrivningsform/stödverktyg 
Då det är viktigt att försäkra sig om att fånga det kunden vill ha använder sig 
respondenterna uteslutet av beskrivningsformer och stödverktyg. De olika sätten och 
verktygen skiljer sig och används ofta i kombinationer för att få ut så mycket som 
möjligt. Vanligast bland respondenterna är användning av skärmdumpar och muntliga 
genomgångar, andra hjälpmedel är dokumentation, prototyper, 
funktionsspecifikationer samt Photoshopbilder. Mellan projektledaren och 
utvecklaren kan i vissa fall andra sätt och verktyg användas då det vanligaste är 
dokumentation, men muntlig genomgång samt prototyper och datorbaserade 
felhanteringsprogram förekommer även. 
 
Genom att använda sig utav beskrivningsformer och stödverktyg anser många 
respondenter att deras arbete underlättas mycket. Mer beskrivande kan säkerställning 
av projektprocessen göras, med styrdokument eller checklista minimeras riskerna med 
att glömma något viktigt. Några respondenter ser även tacksamt på interaktiva 
datorsystem som kan fakturera utfört arbete samt skapa rapporter vilket även det är ett 
stödverktyg även om det inte direkt har en påverkan på arbetet i projektet. 
 
Produktvision, förväntningar och förkunskaper 
Frågor ställdes om kundens produktvision, hur den uppfattas samt kundernas 
förväntningar och förkunskaper i systemutveckling. Dessa områden anser 
respondenterna vara av stor vikt men de har vitt skilda åsikter i flera av frågorna. 
Majoriteten av respondenterna anser att kunderna har en ungefärlig vision av vad de 
vill ha, men att de inte har en riktigt tydlig produktvision av ett färdigt IT-system. För 
att ta fram en tydlig och klar produktvision använder de flesta av respondenterna 
bilder och prototyper, men möten med diskussioner och workshops är även 
förekommande. Kundernas kunskaper om IT-utveckling och dess process är enligt 
respondenterna ofta grundläggande eller goda men i vissa fall är förkunskaperna 
obefintliga. Flera respondenter anser vidare att kundens förkunskaper påverkar 
slutresultatet i projektet medan några mer är svalt ställda till om förkunskaper har 
någon större påverkan. I ytterligare beskrivande form blir konsekvenserna av 
kundernas okunskaper främst att de inte ber om rätt funktioner vilket även leder till att 
samförståelsen om tid och kostnad försvåras. Kravhanteringen blir då en viktigare del 
i projektet samt att projektledarens ansvar blir större och det kan krävas mer styrning, 
det är även viktigt att jobba med förväntningarna på slutresultatet så att alla 
inblandade aktörer har samma produktvision. Enligt majoriteten av respondenterna är 
projektledaren mycket mån om att uppfylla kundernas produktvision, medan svaren är 
något blandade vad gäller hur mån utvecklaren är att uppfylla detta men i stort lägre 
mån. Slutresultat bör stämma överens med kundens förväntningar och produktvision, 
enligt respondenterna gör det detta oftast men inte till fullo. Vad gäller 
projektledarens och utvecklarens förväntningar och produktvision brukar dessa 
stämma överens i en högre grad då de förstår krav och process bättre. 
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Synsätt 
Frågor inom området synsätt berörde hur kommunikation kan påverkas genom 
aktörers olika synsätt. En större del av respondenterna har angett att olika synsätt 
påverkar kommunikationen negativt speciellt mot kund. Medan olika synsätt 
projektledaren och utvecklaren emellan inte anses som ett lika stort problem och 
respondenterna anser att det inte försämrar kommunikationen. Den påverkan olika 
synsätt har på projektets arbetsgång är främst långdragna diskussioner och möten 
samt lättare för missförstånd. Respondenterna angav även andra konsekvenser som är 
att kunder kommer med sena kommentarer och inser inte påverkan, försvårar 
tidsplanering samt arbete med uppnådd förståelse. 
 
Prestige 
Området prestige rörde frågor om vad det är för något, om det finns inom företaget 
samt om det är positivt eller negativt. En stor majoritet av respondenterna svarade 
nekande på att prestige har en stor påverkan i deras arbete. Deras syn på vad prestige 
är för dem relaterat till deras arbete är främst att inte lyssna på andras åsikter utan 
köra sitt eget ”race”. Enligt respondenterna kan det även handla om yrkesstolthet, att 
någon inte vill göra något dåligt även om det är så kunden vill ha det samt att en 
persons vilja och argument för vad denne gör har tagit slut. En mindre del av 
respondenterna har svarat att de inte har någon egen uppfattning om prestige. De sist 
nämnda har även angett att det varken är något positivt med prestige samt att det 
existerar mycket lite prestige inom deras företag. Främst anger de flesta att de inte ser 
något positivt med prestige medan åsikterna skilde sig efter det bland respondenterna. 
Någon anser att det positiva med prestige är att det är hög lägsta nivå på arbetet, men 
å andra sidan blir det problematiskt om något ska göras snabbt och perfekt arbete inte 
prioriteras. På frågan om prestige finns i all kommunikation svarade de respondenter 
som nekade till att prestige påverkar även att prestige inte finns i all kommunikation. 
 
Samarbetsproblem 
Inom området samarbetsproblem ligger fokus på när problem uppstår samt vilka 
problem som påverkar mest. En liten majoritet av respondenterna anser att 
samarbetsproblem vanligast uppstår vid implementeringsfasen. Medan respondenter 
både svarade att de vanligen uppstår i början av projekt men även under utvecklingen 
av IT-system. Vid en rangordning av samarbetsproblemområdena var respondenterna 
i stort enhälliga, se i figur 10 nedan med den mest negativt påverkande överst. 
 

1. Bristande kvalitet i kravframställningen 
2. Bristande kommunikation mellan projektdeltagare 
3. Kunden har ingen erfarenhet om systemutveckling 
4. Aktörers skilda synsätt 
4. Aktörers skilda produktvision 
6. Prestige i samarbetet 
7. Bristande beskrivningsform/stödverktyg 

Figur 10. Påvisar respondenternas svar på frågan ”Rangordna 
 samarbetsproblemområdena i den ordning som de påverkar mest negativt.”. 
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Nedläggning av projekt 
Vad gäller respondenternas erfarenhet av nedlagda projekt och dess orsak svarade 
majoriteten att de varit med om nedläggning av projekt tidigare. På frågan om vilken 
huvudorsak som vanligen är skälet till att projekt läggs ned på respondenternas 
respektive företag angavs samstämmigt orsaken bristande kravframställning. Tyvärr 
svarade flera av respondenterna med egna svarsalternativ vilka måste räknas som 
bortfall. 
 
Påverkan vid vidareföring av en produktvision 
Respondenterna anser att kravhantering och kommunikation är de mest påverkande 
faktorerna gällande vidareföring av en produktvision från kund. Detta kan ses i figur 
11, ordningen på faktorernas påverkan visas med den mest påverkande högst upp. 
 

1. Kravhantering 
1. Kommunikation 
3. Synsätt 
4. Förkunskap 
5. Beskrivningsform/stödverktyg 
6. Prestige 
7. Annan - Utbildning 

Figur 11. Påvisar respondenternas svar på frågan ”Till  
vilken grad anser du att följande faktorer påverkar 

 vidareföring av en produktvision från kund?”. 
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5 Analys 
En analys av resultatet från empirin, som samlats in genom datainsamlingsmetoden 
enkät, och den teoretiska referensramen (dock ej Alex & Zawadzka’s (2010) tidigare 
forskning) kommer att presenteras här. 

5.1 Faktorer 
Då det i enkäten inledningsvis ställdes ett antal allmänna frågor till respondenterna 
analyseras deras svar inte gentemot någon teori då dessa frågor endast är en mjukstart 
i enkätundersökningen. Några av de allmänna frågor de fick svara på var vilken 
yrkestitel de har och hur länge de arbetat inom företaget. De flesta respondenterna 
svarade att de var projektledare följt av chef och att de hade arbetat mer än 6 år i 
företaget följt av 4-5 år. Dessa frågor följdes upp med vad deras arbetsuppgifter var 
och vad deras roll innebar. Det ställdes även frågor om arbetssättet vid utveckling av 
IT-system mot kund som också var mjukstartfrågor och därför inte heller jämförs med 
teori. Här var det intressant att se att de flesta respondenter angav att utvecklaren 
involverades i ett tidigt skede i projektet, redan vid kravframställningsfasen. Frågor 
ställdes även om vilka aktörer från företagets sida som var delaktiga i olika faser vid 
utveckling av ett IT-system och där är det bara i kravframställningen som alla svarat 
att projektledaren är med. Vidare kan resultatet från enkätundersökningen jämföras 
mot teorin då dessa faktorer är mer eller mindre välkänt inom den teoretiska världen. 
 
Kommunikation 
Enligt teorin är kommunikationen en mycket viktig förutsättning för att ett projekt ska 
lyckas. Med kommunikation ökas tryggheten och målfokuseringen vilket gör att 
projektdeltagarna känner sig mer motiverade att arbeta framåt och på så sätt bidrar till 
en bra grund för att projekt ska lyckas. Att kommunikationen måste fungera mellan 
alla aktörer i projekt är a och o, oavsett antal aktörer och vad de har för roller, med 
många aktörer är det svårare att kommunicera men desto viktigare. Detta stämmer bra 
överens med vad resultatet av enkätundersökningen visar. Där har nämligen 
respondenterna svarat att kommunikation är en av de faktorer som påverkar 
vidareföring av en produktvision mest. Det kan bero på att om kommunikationen inte 
fungerar eller att kommunikation inte prioriteras i projekt blir det lätt missförstånd 
och kunden får inte det de vill ha. Detta leder troligtvis i sin tur till missnöjda kunder 
och att projekt i slutändan läggs ned. Enligt enkätundersökningen anser även 
respondenterna att bristande kommunikation mellan projektdeltagarna är det 
samarbetsproblem som påverkar ett projekt näst mest. Detta stödjer den teori som 
redan finns inom ämnet att kommunikation är en viktig nyckel för att projekt ska 
kunna fungera på ett bra sätt och i slutändan bli ett lyckat projekt. 
 
När det talas om form av kommunikation i teorin handlar det om hur 
kommunikationen sker. Det finns olika former för hur kommunikationen sker och de 
vanligaste är muntlig och skriftlig. Respondenterna svarar att den vanligaste formen 
av kommunikation i projekt när det handlar om kontakt med kund är i första hand 
mail och där efter via möten och telefon. Detta kan bero på att i skriftlig 
kontakt/kommunikation ges det litet utrymme för tolkningar vilket leder till mindre 
missförstånd. Dock gäller det att kunna formulera sig på ett sådant sätt att kunden ska 
kunna få en tydlig bild och förståelse för det som kommuniceras. Dessutom är 
mailkontakt ett snabbt och smidigt sätt att kommunicera. I undersökningen visade det 
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sig också att möten inte förekommer allt för ofta utan sker mest under 
kravframställningen och mindre under utvecklingen av IT-systemet. Detta kan bero på 
att det är svårt att hitta tider som passar alla inblandade aktörer och att möten ofta är 
tidskrävande. Under utvecklingen av IT-systemet är det fullt fokus på utveckling och 
då ska alla diskussioner om hur det nya IT-systemet ska se ut vara avklarade och det 
blir naturligt att det sker färre möten med kund.  
 
Enligt teorin kan antalet aktörer och deras olika roller också påverka 
systemutvecklingsarbetet och på så sätt leda till att projektet lyckas eller misslyckas. I 
enkätundersökningen ställdes frågan till respondenterna om vilka aktörer som var 
närvarande vid eventuella möten och det visade sig att projektledare, utvecklare och 
kund var med vid alla de olika faserna införsäljning, kravframställning, utveckling 
och leverans. Att alla aktörerna är med vid de olika faserna påverkar 
systemutvecklingsprojektet positivt då ingen aktör får andrahands information och 
inte får yttra sina tankar och idéer. Nackdelen kan vara att det blir många personer 
som ska göra sin talan hörd vilket gör att mötena kan bli långa och att det inte blir 
något bestämt.  
 
I teorin talas det om att uppnå gemensam förståelse mellan aktörerna i projekt för att 
slutresultatet ska bli det som har förväntats och att en gemensam förståelse är en bra 
grund för att projektet ska lyckas men att det inte är en garanti för det. Detta stämmer 
med vad respondenterna har svarat på vad som orsakar kommunikationsproblem. De 
svarade nämligen att kunderna saknar förståelse för att det blir konsekvenser vid 
ändringar och även att kunderna saknar förståelsen för en helhet av projektet och på 
så sätt kunna arbeta mot en gemensam målbild. Vikten av en gemensam förståelse i 
projekt är stor, om det inte finns en gemensam förståelse för projektet kommunicerar 
aktörerna om olika saker och arbetar mot olika mål. De olika aktörerna drar åt olika 
håll och det läggs ner mycket tid på onödiga diskussioner som kunde ha undvikits.  
 
Kravhantering 
Det är enligt teorin i analysfasen, i livscykelmodellen, och i sin tur kravhanteringen 
som kravspecifikationen tillkommer. I kravspecifikationen dokumenteras och 
specificeras de krav som har identifierats för projektet. Om kravspecifikationen och 
kravhanteringen inte sköts noggrant kan hela projektet misslyckas då kraven som har 
identifierats utgör grunden för hela projektet. Konsekvenser av en dåligt skött 
kravhantering är att tid och budget inte hålls och kunderna inte blir nöjda med det IT-
system som har utvecklats. Att kravhanteringen är en mycket viktig del i ett projekt 
tycker även de respondenter som svarat på enkäten. Detta beror säkert på att 
konsekvenserna blir så stora för det fortsatta arbetet i projektet och om projektet styr 
mot fel krav blir inte slutprodukten det kunden vill ha. Därför tycker respondenterna 
att det är av stor vikt att kunderna är mycket delaktiga vid identifierandet av de krav 
som ska vara med i kravspecifikationen. Ju mer delaktig kunden är desto mer kan 
kraven diskuteras mellan företaget och kunden så att en gemensam förståelse skapas 
av den färdiga slutprodukten. Trots att kunden ska vara delaktig i kravframställningen 
tycker majoriteten av respondenterna att det är företagets ansvar att formulera kraven. 
Detta kan bero på att det ändå är företaget som ska utveckla den slutgiltiga produkten 
och vet vad som är möjligt att genomföra. De vet också vad de olika kraven betyder 
och har för påverkan på projektet.  
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Att kravframställning/kravhantering inte bara är en mycket viktig del i ett projekt 
enligt teorin utan också är så i verkliga projekt visar även svaren respondenterna 
angett vid frågan vilken faktor som påverkar vidareföring av en produktvision. De 
svarade nämligen att kravframställning/kravhantering är en utav de viktigaste 
faktorerna. Att kravframställning har stor påverkan på projekt visades också när de 
angav att det är det som är orsaken till att projekt läggs ned och att det blir 
samarbetsproblem. Detta bekräftar bara det som finns att läsa i teori om hur viktig 
kravhantering är. 
 
Det finns enligt teorin olika metoder för att samla in krav och de vanligaste är 
observation, workshop, intervju och enkät. Här har respondenterna svarat att de 
främst använder sig utav diskussioner, intervjuer och brainstorming som leder till 
workshops. Svaren respondenterna angav skiljer sig nästan inget från teorin. 
Respondenterna angav även andra metoder och medel som ofta används tillsammans 
med de tidigare nämnda metoderna vilka är specifikationer, styrdokument, user 
stories, processmodellering och funktionsbeskrivningar. Detta står det inte lika 
mycket om i teorin men det kan bero på att de inte är lika kända eller använda som de 
första metoderna. De är bra komplement för att samla in krav och för att garantera att 
inga krav glöms bort eller missas. 
 
Kraven som har identifierats ska dokumenteras i ett kravdokument, enligt teorin, 
vilket gör det lättare i det fortsatta arbetet i projektet med bland annat kalkyleringar av 
tid och budget. Majoriteten av respondenterna, två tredjedelar, använder skriftlig 
dokumentation och den andra tredjedelen använder muntlig. Att en tredjedel använder 
muntlig dokumentation, som till exempel diskussion, kan bero på att företagen som 
medverkade i enkätundersökningen var små i storlek. Detta innebär att 
projektgrupperna inte heller var så stora vilket gjorde att de kanske kunde 
kommunicera kraven mellan aktörerna i projektgruppen. 
 
Beskrivningsform/stödverktyg 
Enligt teorin är en beskrivning ett bra sätt att kommunicera den bild företaget har av 
det nya IT-systemet, som ska utvecklas till kunden. Beskrivningen kan vara 
dokumenterade eller icke-dokumenterade, vilket det sistnämnda ger större utrymme 
för tolkningar. Formen av beskrivningen ska vara på ett sådant sätt att kunden lätt ska 
kunna ta till sig den och den ska vara så nära verkligheten som möjligt. För att kunna 
skapa beskrivningsformen och underlätta arbetet kan olika verktyg användas, till 
exempel dator, penna och papper. Nästan alla respondenter använder någon eller 
några beskrivningsformer eller stödverktyg för att garantera att kunden och företaget 
är överens om vad som ska utvecklas. De beskrivningsformer och stödverktyg som 
respondenterna har angett att de använder mest är ofta en kombination av muntliga 
genomgångar och skärmdumpar. Det beror säkert på att de vill ha både en beskrivning 
som är dokumenterad och en icke-dokumenterad. Detta för att kunna få respons på 
den beskrivningsform som är icke-dokumenterad och en där de kan visa hur de har 
tänkt att slutprodukten ska se ut och vara. Respondenterna svarade även att de 
använder andra hjälpmedel som till exempel prototyper, funktionsspecifikationer och 
Photoshopbilder. Att de använder andra hjälpmedel tyder på att de vill ha en 
beskrivning som just deras kund förstår och tar till sig, det är säkert därför som 
beskrivningsform och stödverktyg kan variera väldigt mycket på vad för projekt och 
kund företaget har. 
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Produktvision 
En vision är enligt teorin en bild av något och hur det ska se ut i framtiden, det är 
också det som människor strävar efter att uppnå. När det finns en framtidsbild om en 
produkt kallas detta en produktvision. Majoriteten av respondenterna anser att 
kunderna har en relativt tydlig produktvision när de kommer till företaget. För att ta 
fram denna framtidsbild som teorin beskriver tar de flesta respondenter hjälp av olika 
hjälpmedel som till exempel bilder och prototyper. Andra hjälpmedel att ta fram 
framtidsbilden är möten där produktvisionen diskuteras men även workshops.  
 
Det finns inte så mycket information i teorin om hur olika visioner skapas och hur 
företag ska gå tillväga för att uppfylla dem. I enkätundersökningen angav dock 
majoriteten av respondenterna att projektledaren är väldigt engagerad och mån om att 
uppfylla kundernas produktvision men detta varierar när det gäller utvecklaren. Att 
sedan slutprodukten stämmer överens med vad kunden hade för framtidsbild säger de 
flesta respondenterna ofta stämmer men att projektledaren och utvecklarens 
produktvision stämmer bättre med vad slutprodukten blev. 
 
Förkunskaper 
Definitionen på förkunskap enligt teorin är tidigare inhämtade kunskaper vilket sedan 
är grunden för djupare förståelse. I teorin står det även att om aktörerna har samma 
förkunskaper eller att de liknar varandras kan det underlätta arbetet i projektet 
eftersom deras förståelse för det specifika området projektet rör stämmer överens. 
Detta överensstämmer med det respondenterna har svarat att kundernas förkunskaper 
påverkar projektet. De flesta respondenterna angav att kundernas förkunskaper 
angående IT-utveckling är grundläggande eller goda, dock svarade några 
respondenter att förkunskaperna är obefintliga. Att kundernas förkunskaper påverkar 
projektet precis som teorin beskriver är tydligt enligt respondenternas svar. De anser 
att lite förkunskaper leder till att kunder inte ber om rätt funktioner vilket i sin tur gör 
att förståelsen minskar för arbetets tid och kostnad. Detta gör att projektledaren får ta 
större ansvar och kravhanteringen blir viktigare. Det blir mer arbete om 
förkunskaperna är dåliga och krävs mer tid till projektet. 
 
Synsätt 
En människas synsätt grundar sig enligt teorin i dennes principer, värderingar, 
föreställningar, mål och definitioner och alla dessa faktorer påverkar hur en person 
”ser på” eller ”tänker om” ett fenomen. Alla människor har olika synsätt. Eftersom 
alla har olika synsätt ställdes frågan om olika synsätt på systemutvecklingsprocessen 
försvårar kommunikationen med kund och här svarade respondenterna att det 
påverkade kommunikationen negativt. Det beror troligtvis på att aktörerna inte förstår 
varandra och att de tror att deras syn att se på systemutvecklingsprocessen är lika men 
att det inte är det. Aktörerna kommunicerar om olika saker och pratar om varandra 
vilket leder till långa diskussioner. De flesta respondenterna svarade dock att 
kommunikationen mellan projektledare och utvecklare inte påverkas av olika synsätt. 
Detta kan bero på att de arbetar så nära varandra och har arbetat en längre tid ihop så 
att de har samma sätt att se på vad systemutvecklingsprocessen är och på så sätt 
påverkas inte deras kommunikation. Även om de har olika synsätt på 
systemutvecklingsprocessen förstår de varandra och vet vad den andra menar när de 
pratar om olika delar och processer i systemutvecklingen. 
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Det står mycket lite i teorin om hur olika synsätt påverkar projekt men respondenterna 
menar att det kan bli långa diskussioner, långa möten och missförstånd. Även att sena 
kommentarer kommer från kunden som påverkar projektet och försvårar 
tidsplaneringen. Det blir även svårt att skapa en gemensam förståelse för projektet och 
slutprodukten. 
 
Prestige 
Prestige handlar enligt teorin om att en person inte arbetar ihop med andra personer 
mot gemensamma mål utan gärna markerar sitt eget revir. Det finns dock väldigt lite 
teori om prestige och speciellt om prestige i projekt. De svar respondenterna har 
angett på vad prestige är i deras arbete stämmer till stor del överens med det teorin 
definierar som prestige. De säger nämligen att prestige handlar om att köra sitt eget 
”race”, att personer inte lyssnar på andras åsikter och att argumenten för vad personer 
vill och gör har tagit slut. Det som skiljer sig från teorin är att ett fåtal respondenter 
har svarat att det kan handla om yrkesstolthet, de vill inte göra något dåligt även om 
kunden vill ha det så. 
 
I teorin står det heller inget om prestige är positivt eller negativt medan de flesta 
respondenterna i enkätundersökningen anser att det inte är något positivt med prestige 
och att det inte har en så stor påverkan i deras arbete. Dock finns det en positiv sak 
med prestige enligt någon av respondenterna och det är att personer med prestige 
håller en hög lägsta nivå i arbetet. Detta är dock också en negativ sak anser de då 
något inte ska vara perfekt utan bara gå snabbt. 
 
Påverkan vid vidareföring av en produktvision 
Avslutningsvis sammanfattas dessa faktorer genom att visa vilken påverkan 
faktorerna har på en vidareföring av en produktvision. Det som teorin beskriver 
påverkar ett projekt mest är kravhantering och kommunikation vilket respondenterna 
också har svarat när de fick rangordna faktorerna i den ordning som de påverkade 
vidareföringen av en produktvision från kund. Där efter kom enligt respondenterna 
synsätt som det inte stod något om i teorin skulle påverka ett projekt. Sedan kom 
förkunskap som enligt teorin skulle kunna ha en positiv påverkan på projektet om det 
fanns liknande förkunskaper hos aktörerna. Medan respondenterna ansåg att för lite 
förkunskaper påverkade projekt negativt. Sist har respondenterna rangordnat 
beskrivningsform/stödverktyg och prestige. Indirekt stod det inte i teorin att 
beskrivningsform/stödverktyg hade en stor påverkan på projekt men att företag kan 
med hjälp av dessa kommunicera bättre med kunden och på så sätt påverkar det 
projektet. Det stod inte speciellt mycket om prestige i teorin och inget om att det 
skulle påverka ett projekt vilket kanske också beror på att respondenterna har 
rangordnat den sist. 
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6 Diskussion 
I diskussionsavsnittet diskuteras både de positiva och negativa konsekvenser som 
resultatet genererat i analysen och den påverkan de har på teori, ämnesområdet samt 
målgruppen. Jämförelse och relatering till tidigare forskning Alex & Zawadzka 
(2010) kommer även att göras. 

6.1 Faktorer 
Genom att börja en enkät med generella frågor ges respondenten en mjukstart in i 
undersökningen. Detta gjordes i denna studies enkätundersökning där det frågades 
vad för yrkestitel respondenten innehar samt hur länge de jobbat inom företaget. 
Egentligen inga speciella svar, men det finns inget mönster mellan vilken yrkestitel de 
har och hur länge de jobbat inom företaget vilket kan ses som intressant men troligast 
är att de jobbat länge inom branschen och senare bytt företag. Därmed innehar de då 
fortfarande den kompetens som behövs som projektledare för att kunna hantera de 
bland annat påverkande faktorerna rätt (läs om dem nedan). Något som alla 
respondenter tillämpar är att utvecklaren involveras i projekt tidigt, ofta så tidigt som i 
kravframställningsfasen. Detta gör att pressen blir mindre på projektledaren eftersom 
denne inte behöver medla mellan aktörerna samt att utvecklaren kan meddela kunden 
med en gång om denne svävar ut för mycket utanför det som är möjligt. Genom att 
alla involverade aktörer är med tidigt i projektet är möjligheterna större för alla att 
uppnå en gemensam målbild, det vill säga att det underlättar vidareföringen av en 
produktvision. 
 
Kommunikation 
Som skrivs i analysen är faktorn kommunikation en av de faktorerna som påverkar 
vidareföring av en produktvision mest mycket på grund av de missförstånd som skulle 
kunna uppstå med bristande kommunikation aktörer emellan. Detta är även något som 
Alex & Zawadzka (2010, s. 34) har identifierat i sin forskning där de skriver att 
kommunikation är det viktigaste verktyget för lyckad vidareföring. De fortsätter även 
med resultatet att en god kommunikation förminskar andra negativa faktorers 
påverkan. Det sist nämnda är inte något som uttryckligen har identifierats i denna 
studie men finns där om läsning mellan raderna görs i resultatavsnittet. Något som 
respondenterna klargör genomgående är att kommunikation spelar en stor roll i ett 
projekt, speciellt då den främst sker via mail och sekundärt på möten och telefon 
måste aktörerna kunna hantera kommunikation rätt. Enligt respondenterna är 
bristande kommunikation en utav de mest påverkande faktorerna vid samarbete i 
projekt vilket bland annat påverkar arbete med en gemensam produktvision då denna 
misslyckas att förmedlas. I teorin tas även kommunikationens inverkan upp där 
Carlsson (2000) skriver att aktörer i ett projekt måste uppnå gemensam förståelse för 
att kunna få ett acceptabelt resultat, även så att resultatet stämmer överens med 
förväntningarna. För att minimera kommunikationsmissförstånd i ett projekt så 
involveras alla aktörer tidigt så att alla har en god möjlighet att se samma slutresultat 
framför sig speciellt då flera respondenter trycker på vikten av att arbeta med en 
gemensam målbild eller produktvision. Något som Alex & Zawadzka (2010, s. 35) 
identifierade i deras studie var att deras respondenters fokusering på att god 
kommunikation utgjordes av aktörers lyhördhet för varandras åsikter samt aktörers 
prestigelöshet. Detta skiljer sig från denna studie, troligtvis för att respondenterna 
endast består av projektledare och chefer där fler inte anser att prestige ens existerar i 
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deras verksamhet samt att antalet anställda är fler i dessa företag gentemot Alex & 
Zawadzka’s (2010) urval. I denna studie har istället orsakerna till 
kommunikationsproblem identifierats till kunders okunskap och knappa förkunskap 
om IT-utveckling, speciellt i anseendena att funktionella ändringar leder till 
konsekvenser samt en svårighet att se ett projekt i sin helhet vilket gör att arbete mot 
en gemensam målbild blir svårt. I teorin finns inte några specifika orsaker 
identifierade mer än att en tydlig orsak till projekts misslyckande är projektets 
oförmåga att kommunicera. 
 
Kravhantering 
Den identifierade faktorn kravhantering har en mycket skild innebörd i denna studie 
jämfört med Alex & Zawadzka’s (2010) fåfallsstudie, men den senare skiljer sig även 
mycket från teori. Respondenterna i denna studie anser att kravhantering, 
kravframställning och dokumentationen av en kravspecifikation utgör grunden i ett 
projekt som annars skulle präglas av missförstånd och slutligen missnöjda kunder 
med ett IT-system som inte uppfyller deras produktvision. Alex & Zawadzka’s (2010) 
respondenter som jobbade i samma projekt ansåg istället att om öppen 
kommunikation tillämpas i ett litet projekt är varken krav eller dokumentation viktigt. 
Teorin ser på kravhantering som en mycket viktig del i systemutvecklingsprocessen 
likt respondenterna i denna studie. Vidare angav respondenterna att kravhantering är 
en utav de mest påverkande faktorerna vid vidareföring av en produktvision. Detta ter 
sig mycket konstigt då synen på kravhantering skiljer sig så pass mycket när det gäller 
liknande projekt. Troligt är att Alex & Zawadzka’s (2010) respondenter, en utvecklare 
som även fungerade som projektledare samt en kund, endast såg till sitt eget projekt 
där det endast var de två aktörer som skulle arbeta tillsammans. På så sätt kan de anse 
att de istället kunde hålla en tät kontakt dock utan säkerhet som dokumentation. En 
respondent i Alex & Zawadzka’s (2010) studie yttrade att kravhantering är den största 
skillnaden mellan små och större företag, vilket denna flerfallsstudie kan bekräfta då 
de medverkande företagen har fler anställda. Därav om ett projekt består av fler 
medverkande aktörer som de respondenterna i denna studie ingått i måste 
kravhantering struktureras med bland annat dokumentation som även fungerar som ett 
”kvitto” på vad som är bestämt. Eriksson (2007) skriver i teorin som att 
kravdokumentationen är ett kontrakt mellan kund och leverantör och används som 
utgångspunkt under utvecklingsarbetet. Vad gäller vems ansvar det är att formulera 
krav anser en större majoritet av respondenterna att kunden inte har detta ansvar, 
medan det fortfarande är mycket viktigt att de deltar i kravframställningen. Med en 
kund som inte medverkar vid identifiering av krav är ett projekt dömt att misslyckas 
då grunden som är kraven och som hela projektet bygger på är felaktiga eftersom 
utomstående inte kan veta vad som behövs inom ett företag. Enligt teorin så ska 
kraven samlas in från olika delar av verksamheten för att få syn på problemen från 
olika håll, detta är inte något respondenterna i denna studie tar upp och det är troligen 
på grund av den mindre storleken på dessa projekt. Vidare så betyder ett ansvar för att 
formulera krav att projektledare och utvecklare kan styra kunden och förklara vad 
som inte är möjligt att göra både vad gäller funktionella samt icke-funktionella krav. 
De respondenter som inte anser att det är deras ansvar att formulera krav har angett att 
deras kunder brukar ha grundläggande eller till och med goda kunskaper om IT-
utvecklingsprocessen vilket kan förklara att de kunderna inte ställer orimliga krav och 
kan hantera detta ansvar själva. Alex & Zawadzka (2010) skriver inget om 
ansvarsfördelning, däremot anser de respondenterna även den stora vikten det är att 
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kunden är delaktig vid kravframställningen samt att det är kunden som ska godkänna 
kraven. 
 
Bristande kvalitet i kravframställningen är den största orsaken till samarbetsproblem 
enligt respondenterna, genom att kraven inte är utförligt utarbetade är det svårt att 
jobba mot samma saker eller möjligtvis göra funktioner som kunden inte behöver. I 
teorin benämns att kravdokument kan kvalitetssäkras för att garantera att de 
identifierade kraven är korrekta och på så sätt spara tid och pengar dock är detta inget 
respondenterna har nämnt. Felaktiga krav leder till konsekvenser som svårigheter med 
samarbete, detta kan utvecklas till större problem om kommunikationen mellan 
aktörerna heller inte fungerar bra vilket den i dessa fall troligtvis inte gör om 
kravframställningen är dåligt gjord. För att motverka ett misslyckat projekt på grund 
av dåliga krav använder sig respondenterna av ett flertal olika sätt vid 
kravframställning. Främst används diskussion, intervjuer och brainstorming med 
aktörerna som sedan ofta utvecklas till workshops där identifierade krav utvecklas och 
utformas mer noggrant. Genom att alla aktörer är med under kravframställningsfasen 
som respondenterna har angett, är det troligt att kraven blir mycket bra utformade så 
att alla parter förstår dem och är överens. I diskussioner, brainstorming och 
workshops ges ofta större utdelning då fler aktörer med olika uppgifter är med 
eftersom alla har olika idéer och på så sätt kan komma fram till den bästa grunden att 
bygga projektet på. Dålig kravframställning är även den största orsak till att projekt 
läggs ned enligt respondenterna i studien vilket ytterligare påvisar att samarbete är 
vitalt vid arbete i projekt. 
 
Beskrivningsform/stödverktyg 
Detta är en utav de faktorer som Alex & Zawadzka (2010, s. 36) har identifierat som 
mest påverkande vid vidareföring av en produktvision eftersom att detta stödjer 
kommunikation och gör det tydligare. Enligt teorin används en beskrivningsform eller 
ett stödverktyg för att visuellt förmedla vad som ska åstadkommas i ett IT-system, 
detta skriver även Alex & Zawadzka (2010, s. 36) om. Detta är då en viktig del i 
vidareföringen av en produktvision eftersom att en gemensam målbild kan säkras på 
detta sätt. Vilket är precis så som respondenterna i denna studie ser på 
beskrivningsform och stödverktyg, att det används för att säkra att alla aktörer är 
överens om vad som ska utvecklas. Genom att ta fram visuella bilder för varje sida 
eller del i IT-systemet minskar risken för missförstånd som Alex & Zawadzka (2010, 
s. 35) skriver om, vidare gäller det vedertagna uttrycket ”en bild säger mer än tusen 
ord” även här. Respondenterna i denna studie anger även att det är viktigt att använda 
en beskrivningsform som kunderna förstår, beroende på kundernas tidigare kunskaper 
och erfarenheter skiljer sig detta åt. I teorin skrivs att det alltid är lättare att ta emot 
och registrera information i en form som känns igen, så istället för att komma med ny 
information både om IT-utvecklingsprocessen och beskrivningsform är möjligheterna 
att ta emot information större om en känd beskrivningsform antas. Vanliga 
beskrivningsformer enligt respondenterna är en kombination av muntliga 
genomgångar och visuella hjälpmedel. Detta är mycket lönsamt eftersom människan 
även registrerar information bättre via två sinnen. De visuella hjälpmedel är ofta 
skärmdumpar, funktionsspecifikationer, prototyper samt Photoshopbilder vilka är 
lättförståeliga. Som Alex & Zawadzka (2010, s. 36) skriver är beskrivningsform och 
stödverktyg ett bra komplement till att förtydliga kommunikationen vilket bör tas på 
större allvar. 
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Produktvision 
Utefter kundens produktvision ska IT-systemet utvecklas, vilket gör att själva 
produktvisionen är en viktig faktor. Däremot läggs en väsentlig del av arbete ned i att 
tydliggöra denna produktvision i början av projektet. Enligt respondenterna i denna 
studie är det vanligt att kunden har en klar bild av hur de vill att IT-systemet ska vara, 
detta måste vidareföras till alla aktörer så att arbete efter en gemensam målbild kan 
göras. I teorin anses en klar vision utgå från en verksamhets aktuella position, då vilka 
behov samt funktionalitet som finns respektive behövs nu vilket är viktigt så att ett 
relevant IT-system utvecklas. Alex & Zawadzka’s (2010) respondenter tyckte att 
kundens vision inte har så stor betydelse och att den ofta ändras under arbetets gång 
vilket gör att så länge kunden känner sig nöjd med slutresultatet så är det bra samt att 
det då är svårt att säga om det är samma ursprungliga vision som blir slutresultatet. 
Detta stämmer inte riktigt med respondenternas åsikter i denna studie då de anger att 
projektledaren är mycket mån om att uppfylla kundens produktvision för att denne 
ska vara nöjd. Där anses istället produktvisionen vara något de utgår ifrån och ämnar 
uppfylla för att kunden ska vara nöjd med systemet. Trots detta anger majoriteten av 
respondenterna att det färdiga IT-systemet i större mån stämmer överens med 
projektledarens och utvecklarens produktvision jämfört med kundens produktvision. 
Detta kan visserligen bero på att projektledaren och utvecklaren har större erfarenhet 
att arbeta i projekt och speciellt med att utveckla IT-system vilket sätter de i en bättre 
position när det gäller att föreställa sig hur slutresultatet kommer att bli. Intressant är 
att det finns mycket lite teori om hur en produktvision ska skapas och utvecklas samt 
hur denna ska bibehållas genom ett projekt vilket bland annat var skälen till denna 
uppsats i första hand. 
 
Förkunskaper 
Faktorn förkunskaper kan ha en stor betydelse i ett projekt om aktörerna är mycket 
olika och kommunikationen sköts dåligt. Detta brukar dock inte anses vara ett 
problem enligt respondenterna i studien då de är duktiga på sitt jobb som bland annat 
innebär att medla mellan aktörer som inte förstår varandra på grund av skilda synsätt, 
olika förkunskaper samt olika kommunikationssätt. Samarbete i projekt underlättas 
om aktörerna har samma förkunskaper och kan samma saker, men en av tjusningarna 
med projekt är att flera aktörer ska komma med olika input och driva projekt i flera 
riktningar och täcka in olika områden. Detta är även något som Söderlund (2005) tar 
upp i teorin att arbete i projekt underlättas om aktörernas förkunskaper liknar 
varandras då förståelse enklare kan uppnås vilket är relativt självklart. Fortsatt så är 
det kunden som har kunskapen om sitt eget företag och sina behov, medan 
projektledaren och utvecklaren har kunskapen om hur kundens produktvision ska gå 
från just en vision till ett färdigutvecklat IT-system. Som Alex & Zawadzka (2010) 
skriver minskar risken för att fel krav dokumenteras ju bättre förkunskaper kunden 
har. Det svåra med om kunden har lite förkunskaper om IT-utvecklingsprocessen är 
svårigheten att då be om rätt funktioner i ett IT-system, detta sätter mer press på 
kravframställningen så att kunden verkligen får de funktioner denne behöver och inte 
det denne tros behöva. Genomgående stämmer detta med teorin som uttryckligen 
påvisar att aktörers olika förkunskaper påverkar utgången i ett projekt både positivt 
och negativt beroende på hur duktiga aktörerna är att kommunicera. 
 
Synsätt 
Aktörers olika synsätt är en faktor som mest påverkar kommunikationen som i sin tur 
påverkar resten av projektet. Synsätt är enligt Friberg & Olsson (2003) definierat i 
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teorin som olika sätt att ”se på” och ”tänka om” ett fenomen vilket kan påverka i vissa 
situationer samt med vissa personer. Enligt respondenterna i denna studie försvårar 
aktörers skilda synsätt kommunikationen negativt, när personer inte förstår varandra 
och använder olika terminologi kan detta mycket väl leda till onödigt långa 
diskussioner som spär på frustration som aldrig är något bra. Alex och Zawadzka 
(2010, s. 36) identifierade projektledarens viktigaste roll som medlare mellan aktörer, 
ofta kund och utvecklare, som har olika synsätt så att vidareföringen av en 
produktvision lyckas. Detta är något som inte uttryckligen har kommit fram i denna 
studie då alla aktörer deltar på i stort alla projektmöten och trots olika synsätt kan 
beskrivningsformer och stödverktyg användas så att alla aktörer förstår samt för att 
förebygga potentiella missförstånd. Respondenterna angav att det endast kan 
förekomma kommunikationssvårigheter på grund av skilda synsätt med kunden och 
inte projektledare och utvecklare emellan. Troligen är detta för att projektledare 
tidigare varit just utvecklare eller ha haft en liknande position och har på så sätt 
samma bakgrund och perspektiv som utvecklaren. Det kan även bero på att 
projektledaren och utvecklaren jobbar inom samma företag som använder samma 
terminologi, dessa tankar är speciellt applicerbara på mindre företag som de som är 
medverkande i denna studie. 
 
Trots att synsätt verkar ha en betydelse för olika aktörers arbete i projekt finns det inte 
mycket teori inom området. Detta kan visserligen bero på att det är svårt att testa eller 
vetenskapligt bevisa då det är svårt att redogöra för alla sina tidigare kunskaper och 
erfarenheter som format personen under dennes livstid och skapat dennes synsätt.  
 
Prestige 
Prestige var den nya faktor som Alex & Zawadzka (2010) identifierade utifrån 
fåfallsstudien som påverkande vid arbete i projekt, vilket visade sig vara relativt okänt 
i teorin men även för respondenterna i denna studie. Enligt Alex & Zawadzka (2010) 
hänger prestige ihop med hur väl olika personer kan kommunicera, vilket inte har 
identifierats i denna studie. I fåfallsstudien verkade prestige spela en stor roll för både 
kunden och utvecklaren medan i denna studie verkar inte prestige vara något som 
påverkar det dagliga arbetet, men i teorin verkar detta påverka då personer inte arbetar 
mot gemensamt mål. Vissa respondenter svarade till och med att det inte existerade 
någon prestige inom deras företag, om detta är på grund av okunskap om just prestige 
eller att vissa personer är helt prestigelösa får vara osagt. De respondenter som är 
medvetna om prestigens påverkan på arbete har inget positivt att säga om det, vilket 
inte teorin heller har då det tolkas som neutralt. I Alex & Zawadzka’s (2010) 
forskning tyckte som sagt respondenterna att prestige hade en stor påverkan vilket 
inte kan sägas om resultaten i denna studie. Detta kan bero på att i den tidigare 
forskningen var kunden en utav respondenterna vilka möjligtvis anser att prestige är 
en viktig faktor vilket inte kan styrkas i denna studie. 
 
Påverkan vid vidareföring av en produktvision 
Faktorerna kommunikation och kravhantering är de faktorer som påverkar 
vidareföring av en produktvision från kund till projektledare och utvecklare mest, 
men specifikt påverkande på arbete i projekt. Detta stämmer mycket bra med teori 
som identifierade dessa som mest påverkande faktorer, dock skiljer sig detta mot Alex 
& Zawadzka’s (2010) studie där de mest påverkande faktorerna är kommunikation 
och beskrivningsform/stödverktyg. Enligt respondenterna i denna studie är inte 
beskrivningsform/stödverktyg rangordnat högt av de mest påverkande faktorerna, 
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däremot underlättar det kommunikation i hög grad. Detta beror troligtvis på att det 
inte är någon av respondenterna i studien som har ägnat många tankar åt hur mycket 
ett stödverktyg kan hjälpa till att uppnå gemensam förståelse bland aktörer. Därför har 
de heller inte föreställt sig att jobba utan beskrivningsformer eller stödverktyg då det 
är ett så vedertaget hjälpmedel. Den faktor rangordnad efter är synsätt, som alltså ska 
ha en stor påverkan på arbete i projekt och så på vidareföring av en produktvision. 
Detta är inte något som står i teorin, inte heller Alex & Zawadzka (2010) har 
identifierat detta som att det skulle vara av stor påverkan.  

6.2 Teoretisk verifiering 
Faktorerna i den teoretiska referensramen är förklarade och undersökta utifrån ett 
antal olika litterära källor. De faktorer berörda i denna studie är identifierade i en 
tidigare studie av Alex & Zawadzka (2010), även de sökte information och utforskade 
teorin för att försöka definiera dessa faktorer. De olika teoretiska källor som användes 
av Alex & Zawadzka (2010) skiljer sig från de använda i denna studie, trots detta är 
de olika faktorerna beskrivna på snarlikt sätt. Denna jämförelse styrker verifieringen 
av resultatet, det vill säga beskrivningarna av faktorerna, då dessa är lika även om 
olika källor använts. Vad gäller det resultat som genererats utifrån 
enkätundersökningen med flertalet respondenter verifieras även Alex & Zawadzka’s 
(2010) resultat då olika respondenter använts medan liknande resultat genererats. 
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7 Slutsats 
Här kommer de ställda forskningsfrågorna att besvaras. Det skrivs även vad 
författarna har kommit fram till, i teori och praktik samt övriga slutsatser.  

7.1 Forskningsfrågor 
Nedan besvaras uttryckligen de forskningsfrågor som ställdes, delfrågorna står först 
och ska tillsammans besvara huvudfrågan som står längt ned. 

7.1.1 Vilka faktorer utmärker vidareföring mellan olika aktörer under IT-
utvecklingsprojekt? 

De faktorer som påverkar under vidareföring mellan olika aktörer har varit relativt 
centrala under hela studien, speciellt i enkätundersökningen och avsnitt följande den. 
Några mer påverkande än andra, men vi har sett att alla de olika faktorerna minst har 
en slags påverkan på olika aktörers interaktion och hur vidareföring mellan dem sker. 
Jämfört med Alex & Zawadzka’s (2010) slutsatser kan flera likheter gentemot dessa 
slutsatser hittas, därför kan det här fastställas att detta styrker den tidigare 
forskningens resultat. 
 
Som grundsten ligger faktorn kommunikation då det är mycket som vilar på denna vid 
interaktion med andra personer, vilket samarbete i projekt består av. Men något som 
påverkar kommunikationen i sig är aktörers olika synsätt, med skilda synsätt är det 
större risk att missförstånd skapas, då personers referensramar är olika. Vidare har vi 
märkt att aktörers förkunskaper påverkar vidareföringen, en kravställare som inte har 
kunskaper om IT-utveckling och en fullfjädrad utvecklare ligger inte på samma 
kunskapsnivå och åter igen är det förmågan att kommunicera det faller på. Vi 
identifierade kravhantering som en av de mest påverkande faktorer vid IT-utveckling, 
då det är utifrån detta IT-systemet utvecklas. För att kunna ta fram bra och korrekta 
krav måste än en gång kommunikationen fungera väl mellan aktörerna, förstår dem 
inte varandra kan de inte komma överens eller så pratar de inte ens om samma sak. Ett 
hjälpmedel för att underlätta kravframställningen står faktorn 
beskrivningsform/stödverktyg för, vilket även förenklar kommunikationen då 
aktörerna visuellt kan stödja sina idéer enligt uttrycket ”en bild säger mer än tusen 
ord”. 
 
De påverkande faktorerna nämnda ovan verifierar den tidigare forskningen som Alex 
& Zawadzka (2010) utfört då även de fastslagit att kommunikation är en mycket 
viktig faktor vad gäller påverkan av vidareföring av en produktvision.  

7.1.2 Vad innebär en produktvision i ett IT-utvecklingsprojekt? 
Produktvisionens roll i ett IT-utvecklingsprojekt är den första bild av det IT-system 
som kravställaren ser framför sig. Vilket innebär att produktvisionen av ett IT-system 
är utgångspunkten för utvecklingsarbetet. Det vi har identifierat i denna studie är inte 
produktvisionens stora vikt och innebörd, utan att det är olika faktorers påverkan i 
projekt som är betonat. 
 
Det är på kravställarens initiativ som ett IT-utvecklingsprojekt drar igång, med dennes 
produktvision som utgångspunkt. Men det är inte efter denna som utvecklingen sedan 
fortgår efter, utan aktörerna i projektet ofta kravställare, kravfångare och utvecklare 
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slår ihop sina huvuden under kravframställningsfasen och utformar produktvisionen 
ytterligare. Med detta verifieras Alex & Zawadzka’s (2010) slutsatser då även de 
insett att kravställaren sällan har visionen tydlig från början. För att kunna hantera 
kravframställningen på ett bra sätt så att både kravställare och utvecklare är överens 
av vad slutresultatet ska bli och vilken funktionalitet det ska innehålla bör 
kommunikationen vara god. Kommunikationen i sig skiljer sig beroende på vilka 
synsätt alla de involverade aktörerna har och hur lika dessa är samt vilka förkunskaper 
främst kravställaren har om IT-utvecklingsprocessen vilket även detta styrker Alex & 
Zawadzka’s (2010) slutsatser. Då det är kravfångarens roll att verka som medlare 
mellan aktörerna om skillnaderna är stora beror det även på dennes förmåga att 
hantera kommunikationen på hur resultatet ur kravframställningsfasen blir. Genom 
denna genomgång av hur de initiala stegen i en IT-utvecklingsprocess kan se ut vill vi 
påvisa att det är mycket som spelar in i hur det färdiga IT-systemet kommer att bli. 
Det är inte heller av väsentlig vikt om kravställarens produktvision är tydlig eller 
diffus när IT-utvecklingsprocessen startar utan kräver då mer av kravfångaren samt att 
de påverkande faktorerna sköts på rätt sätt. 

7.1.3 Vilka skillnader finns det i de inblandade aktörers synsätt på en 
produktvision vid utveckling av ett IT-system? 

Då vi märkte att denna fråga är svår att svara på fullt ut när endast kravfångare deltog 
i enkätundersökningen kommer detta svar att vara något vinklat. Denna fråga går 
heller inte riktigt att svara på eftersom alla personer har olika erfarenheter, bakgrund 
och kunskap vilket gör att alla har olika synsätt på saker och ting även om aktörer 
innehar samma jobb. Vidare säger vi att det definitivt finns skillnader i inblandade 
aktörers olika synsätt på en produktvision vid utveckling av ett IT-system, men vi kan 
inte identifiera dem. Verifiering av Alex & Zawadzka’s (2010) slutsats att alla 
inblandade aktörer har olika synsätt kan här göras, dock kan vi inte verifiera eller 
heller identifiera vilka skillnader som de hittat i aktörers olika synsätt. 

7.1.4 Vilka riktlinjer kan möjliggöra en lyckad vidareföring av en 
produktvision från kravställare till utvecklare? 

Genom att vi har studerat vidareföring av en produktvision, teorin runt om samt 
empiri har vi kunnat identifiera några förslag till hur vidareföringen skulle kunna 
lyckas. Nedan följer några riktlinjer som vi anser är viktiga för att lyckas med 
vidareföring av en produktvision från kravställare till utvecklare. 
 

• Lyssna på kravställaren och dennes produktvision för att kunna göra en så 
komplett och korrekt kravframställning som möjligt.  

• Låt alla involverade aktörer delta på så många projektmöten som möjligt för 
att alla ska ha samma produktvision och kunna arbeta mot en gemensam 
målbild.  

• Använd hjälpmedel så som uttalade beskrivningsformer och stödverktyg för 
att säkra en gemensam produktvision, förståelse i ett område aktören inte 
tidigare har kunskap om kan stärkas genom att beskriva det muntligt, skriftlig 
och visuellt med exempelvis bilder eller skärmdumpar. 

 
Vi håller här med Alex & Zawadzka (2010) i deras forskningsfråga, dock något skild 
från vår, men de lyfter fram att det är viktigt på vilket sätt de inblandade aktörerna ska 
lyckas med den tänka produktvision. Vidare har vi dragit frågan djupare och gett 
konkreta riktlinjer som borde följas. 
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7.1.5 Hur vidareförs en produktvision från kravställare till utvecklare i 
ett IT-utvecklingsprojekt när ett IT-system ska utvecklas? 

Vi började detta arbete med en bild av hur IT-utveckling i projekt mot kravställare 
fungerade. Som vi såg det innehöll ett projekt aktörerna kravställare, kravfångare och 
utvecklare. Kontakten mellan aktörerna gick från kravställaren till kravfångaren, 
kravfångaren i sin tur hade kontakt med utvecklaren (se figur 1, s. 2). Detta har visat 
sig vara helt fel vilket vi kunde se efter enkätundersökningen. Vanligast är att alla 
involverade aktörer är med under projektmöten, vilket medför att kommunikationen 
mellan aktörerna inte beror på kravfångaren som en medlare i mitten. Som figur 12 
nedan visar sker kommunikationen mellan alla aktörer, detta har uttryckligen 
identifierats i studien då respondenterna svarat att kommunikation med kravställare 
sker inte endast via kravfångaren. 

 
Figur 12. Visar på en lyckad vidareföring av en produktvision samt 

kommunikation mellan aktörerna. 
 
Denna insikt förändrade vår vy av hur aktörerna interagerar i projekt helt. Som vi 
innan identifierat kommunikation som en av de mest påverkande faktorerna vid 
vidareföring av en produktvision, blir skillnaderna stora när alla aktörer är med under 
alla faser i IT-utvecklingen. Om alla aktörer kommunicerar med varandra undviks det 
steget som vi trodde hade en stor påverkan och som var ett stort skäl till det stora 
antalet misslyckade IT-projekt. Vi trodde att ett problem var att kravfångaren skulle 
medla mellan kravställaren med sitt specifika synsätt samt förkunskaper och 
utvecklaren med dennes synsätt och förkunskaper. Kravfångarens skulle då ha svårt 
att vidareföra kravställarens produktvision så att alla aktörer uppnår samma 
produktvision och jobbar efter denna. Detta visade sig som sagt inte vara fallet. 
 
Genom att våra respondenter angav att alla aktörer deltog initialt i projekt och dessa 
har gemensamt att storleken på deras företag är liknande. Med detta menas att projekt 
i storlek om fyra fem aktörer kan träffas tillsammans, medan vi ser problem med att 
alla aktörer ska vara med på alla projektmöten i större projekt där antalet aktörer är 
många fler.  
 
Åter till hur vidareföring av en produktvision sker, även om alla aktörer kan 
kommunicera med varandra kan det behövas hjälpmedel för att uppnå samma 
produktvision trots aktörers skilda synsätt och förkunskaper. De hjälpmedel är 
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identifierade som den påverkande faktorn beskrivningsform/stödverktyg, genom att 
visuellt kunna visa sin produktvision kan en samförståelse lättare uppnås. 
 
Vidareföring av en produktvision från en kravställare är även central under 
kravhanteringsfasen i IT-utvecklingsprocessen. Vi har märkt att det är av stor vikt att 
kraven som är grunden i projekt utformas korrekt, och grunden för kraven är 
produktvisionen. Genom kravframställningen sker då även vidareföring av 
produktvisionen i en mer detaljerad form av vilka funktioner som ska finnas, hur IT-
systemet ska se ut, kostnads- och tidsbudget för projektet vilket sedan hela 
utvecklingsarbetet utgår ifrån. 
 
Kommunikation anser Alex & Zawadzka (2010) vara en utav de viktigaste faktorer 
vid arbete i projekt vilket vi kan verifiera med denna studie. De anser även att 
beskrivningsform/stödverktyg har en viktig del i lyckade projekt då det underlättar för 
en god kommunikation vilket vi även kan styrka. Vad gäller prestige som Alex & 
Zawadzka (2010) identifierade som mycket påverkande är inget som vi kan verifiera 
då våra respondenter endast har dementerat att prestige har påverkan på arbete i 
projekt. 

7.2 Övriga slutsatser 
De slutsatser som kan dras utifrån vår genomförda studie utöver besvarande av 
forskningsfrågor är flera.  Med detta menas att vi har identifierat vilka faktorer som 
påverkar vidareföring och arbete i projekt, vilka faktorer som inte anses ha så stor 
betydelse samt hur våra resultat står sig emot teorin. 
 
Vi har identifierat de faktorer som orsakar mest problem vid samarbete i projekt vilka 
är: 

1. Bristande kvalitet i kravframställningen 
2. Bristande kommunikation mellan aktörer 
3. Kravställaren är oerfaren inom IT-utveckling 
4. Aktörers skilda synsätt samt aktörers skilda produktvision 
5. Prestige i samarbetet  
6. Bristande beskrivningsform/stödverktyg 

Här är de ordnade i den ordning som våra respondenter angav. Våra upptäckter 
stämmer här med teorin då den anser att det krävs en god kravframställningsfas för att 
kunna bygga ett lyckat IT-system utifrån den. Vidare har även kommunikation och 
förkunskaper tagits upp som påverkande vid arbete i projekt i mycket litteratur. 
 
Alex & Zawadzka’s (2010) forskning identifierade god kommunikation och ett 
prestigelöst samspel som de viktiga faktorerna vid en framgångsrik vidareföring av en 
produktvision vid ett mindre e-handelsutvecklingsprojekt. Som vi sett det har inte 
prestige någon stor påverkan vid vidareföring av en produktvision eller vid arbete i 
projekt enligt vad våra respondenter har angett. Däremot kan vi inte slå fast om detta 
är på grund av projektets något större storlek, okunskap om det relativt nya området 
prestige eller något annat. Vad gäller faktorn kommunikations påverkan vid 
vidareföring av en produktvision stämmer vår tolkning mycket bra gentemot Alex & 
Zawadzka’s (2010) forskning vilket gör att denna studie verifierar denna tidigare 
forskning. 
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8 Utvärdering och fortsatt forskning 

8.1 Utvärdering 
Här skrivs en utvärdering av hur författarna har jobbat med sin forskning, samt hur 
väl detta stämmer överens med avsnitt 2 Forskningsansats där det är beskrivet hur 
det var meningen att forskningen skulle genomföras. En metodutvärdering och 
processutvärdering kommer att skrivas, sedan en djupare utvärdering enligt 
metoderna validitet och reliabilitet. 

8.1.1 Metodutvärdering 
Denna studie har både ett positivistiskt och hermeneutiskt förhållningssätt vilket vi 
har följt från början till slut. Vi har följt det positivistiska förhållningssättet genom att 
ha delat ut en enkät till ett antal företag där de fick svara på ett antal frågor som rörde 
vidareföring av en produktvision. Medan det hermeneutiska förhållningssättet har vi 
följt genom att denna kombination av kvalitativ och kvantitativ flerfallsstudie grundar 
sig i en tidigare kvalitativ fåfallsstudie, Alex & Zawadzka (2010), vilket har gjort att 
vi har en del kvalitativa inslag. Sedan har vi använt det hermeneutiska 
förhållningssättet när vi har gjort analysen då vi har analyserat och jämfört 
respondenternas svar med varandra. Den strategi vi valde till denna studie var 
abduktion vilken vi också har arbetat efter. Vi utgick i från Alex & Zawadzka (2010) 
tidigare gjorda studie och genomförde sedan en enkätundersökning för att få in empiri 
var efter vi formulerade en teori. 
 
Eftersom studien vi utgick ifrån var en kvalitativ fåfallsstudie och vår är både en 
kvalitativ och en kvantitativ flerfallsstudie, har vi fått arbeta lite för att få ihop bra 
enkätfrågor. Dock har vi följt det sätt vi beskrivit i avsnitt 2.3 Från kvalitativ studie 
till kvantitativ studie. Vi kände att vi behövde alla steg i den processen för att 
garantera att vår enkät skulle bli så bra som möjligt och att vi täckte in de områden 
som var relevanta. Denna studie hade också en deskriptiv undersökningstyp som vi 
inte heller har avvikit ifrån. Vi har presenterat ett antal riktlinjer i slutsatsen och vi har 
också detaljrikt presenterar både teoretiska och empiriska resultat. 
 
Det icke-slumpmässiga urvalet från vår valda population följde vi genom att välja de 
företag som låg i central Göteborg och de företag som hade tid att träffa oss. Dock 
fick vi inte alltid tag i en person som var projektledare vilket vi helst skulle ha i 
studien. Innan vi gick ut med enkäten till företagen gjorde vi en pilotstudie med goda 
resultat. Det innebär att vi fick göra en del ändringar efter att pilotstudien var 
genomförd men också bekräftat att större delen av våra frågor var korrekt ställda. 
 
Enkät under ledning var den datainsamlingsmetod vi avsåg att använda men det gick 
tyvärr inte att genomföra då respondenterna inte hade tid att sätta sig ned med oss och 
svara på enkäten. Dock var det bra att vi hade en reservplan med att genomföra 
enkätundersökningen med hjälp av datainsamlingsmetoden datorenkät. Detta gjorde 
dock att vi fick in en del enkäter utan svar och där respondenterna hade missuppfattat 
någon fråga. Det hade undvikits om vi hade gjort enkät under ledning men det var 
positivt att vi hade en reservplan som dock var lite sämre än originalplanen. 
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8.1.2 Processutvärdering 
Arbetet med att formulera om forskningsfrågorna från Alex & Zawadzka’s (2010) 
studie till att passa oss tog ett tag då vår studie är delvis kvantitativ och deras var 
endast kvalitativ. Deras studie var också lite snävare medan vår studie är bredare 
vilket gjorde att vi fick vinkla frågorna lite. 
 
När vi skulle göra enkäten utgick vi ifrån de frågor som Alex & Zawadzka (2010) 
hade ställt till kravställaren i deras intervju. Dessa frågor var dock väldigt breda 
eftersom de skulle ställas till en person i en kvalitativ intervju vilket gjorde att vi fick 
bryta ned den i mindre delfrågor och formulera om dem för att passa vår 
enkätundersökning. Vi underskattade tiden det tog att formulera frågorna till enkäten 
och sedan sammanställa den i ett trevligt format som tilltalade respondenterna. 
Eftersom det tog längre tid att framställa enkäten kunde vi inte komma igång med att 
kontakta företag och boka tid till enkätundersökningen vilket gjorde att vi kom 
alldeles för nära julledigheten. Detta gjorde att många företag inte hade tid men det 
var också många företag som inte arbetade i projektform vilket gjorde att de inte var 
aktuella för vår undersökning. Trots att vi kontaktade många företag var det många 
som inte kunde, inte ville eller inte arbetade i projektform vilket gjorde att vi inte fick 
in så många svar som vi ville. Vi skickade ut enkäten till 14 stycken företag men fick 
endast svar från 8 stycken vilket var något litet antal. Om vi hade varit färdiga med 
enkäten tidigare tror vi att vi skulle haft större chans att få tag i fler företag som var 
villiga och hade tid att ställa upp på enkätundersökningen. Vi skulle då även möjligen 
haft chans att genomföra den som enkät under ledning. 
 
Vi hade problem att hitta teori inom ämnet då det inte finns så mycket teori om 
projektarbete inom IT-området. Något som var ännu svårare att hitta var teori om de 
olika faktorerna prestige, vision, synsätt och beskrivningsform/stödverktyg där det 
verkligen fanns begränsat med information. Dessa delar skulle behöva kompletteras 
med mer teori men tyvärr hittade vi ingen. Vi tycker även att föregångarna Alex & 
Zawadzka’s (2010) studie saknade en del teori vilket gjorde att det tog tid att sätta sig 
in i deras studie och förstå deras olika definitioner. 
 
När vi kom till slutsatsen insåg vi att vi hade svårt att svara på forskningsfråga 3 då vi 
uppenbarligen inte hade förstått Alex & Zawadzka’s (2010) forskningsfråga 3 (se 9.1 
Bilaga 1) vilken vi utgick ifrån då vår studie bygger på deras studie. Dock har vi 
försökt att ge ett så bra svar som möjligt på den frågan. Dessutom anser vi att de inte 
uttryckligen har svarat på sin huvudfråga vilket gör det svårare för oss att jämföra vårt 
resultat med deras. 	  

8.1.3 Validitet 
Vi har använt den validitetsmetod, innehållvaliditet, enligt avsnitt 2.7.1 Validitet, vi 
avsåg att göra. Vi utgick i från de faktorer (begrepp) som Alex & Zawadzka (2010) 
identifierat i sin studie och som vår studie utgått ifrån. Vi har genom att tagit reda på 
teori om dessa faktorer också bekräftat att de är relevanta för vår studie. Faktorerna 
låg till grunden för de frågor vi formulerade till vår enkätundersökning. För att vår 
enkät skulle vara trovärdig och höja säkerheten i kvalitén i den information vi samlat 
in genomförde vi en pilotstudie. Pilotstudien gjorde vi också för att vi skulle vara 
säkra på att respondenterna skulle tolka och uppfatta frågorna på det sätt som vi 
avsett. Efter pilotstudien ändrade vi lite i enkäten då vi insåg att vår pilotperson hade 
svarat samma svarsalternativ på en fråga och missuppfattat en annan. Att genomföra 
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pilotstudien gjorde att vi höjde validiteten på vår studie. Vi har också sammanställt 
svaren i text och grafer för att förtydliga vårt resultat av enkätundersökningen. Detta 
för att läsaren själv ska kunna se de kopplingar vi har gjort och det resultat vi kommit 
fram till. 
 
Tanken var att vi skulle genomföra enkät under ledning som datainsamlingsmetod för 
att kunna finnas till för respondenten om det var något i enkäten som var otydligt eller 
de inte förstod. Denna datainsamlingsmetod gick dock inte att genomföra då 
respondenterna inte hade tid för det utan vi fick istället använda datorenkät som 
datainsamlingsmetod. Att vi inte kunde genomföra enkät under ledning resulterade i 
att respondenterna hade missuppfattat någon fråga vilket kunde ha undvikits om 
någon av oss skulle funnits på plats. Det ledde till att vissa av svaren kunde vi inte 
använda oss av. Detta gör att validiteten i studien minskar. 

8.1.4 Reliabilitet 
Precis som vi skrev i avsnitt 2 Forskningsansats och 2.7.2 Reliabilitet är det svårt att 
ha en hög reliabilitet i förväg när datainsamlingsmetoden är enkätundersökning. Detta 
eftersom vi inte visste vilka svar vi skulle få. Vi försökte därför formulera frågorna i 
enkäten så tydligt som möjligt för att alla respondenter skulle tolka dem på samma 
sätt och på så sätt också minska slumpvariationen. Efter att respondenterna besvarat 
enkäten kunde vi se svaren och på så sätt se om enkäten var trovärdig. Vår enkät hade 
en ganska låg reliabilitet eftersom vi fick en del bortfall och för att några respondenter 
hade missuppfattat frågorna. Detta skulle undvikits om vi hade genomfört 
datainsamlingsmetoden enkät under ledning eftersom vi då skulle kunnat svara på 
frågor kring enkäten. De svar vi fick in genom enkäten gick vi igenom och 
sammanställde i grafer för att få en tydlig överblick av svaren, detta gjorde vi både för 
oss själva men också för att läsarna lättare skulle få en bild av svaren och att på så sätt 
öka trovärdigheten för studien. Trovärdigheten för denna studie skulle också kunnat 
ökas genom att vi skulle ha fått in fler svar på enkäten vilket skulle ha lett till ett 
rikare underlag för att styrka våra slutsatser.	  

8.2 Fortsatt forskning 
Genom att ha undersökt området vidareföring av en produktvision i ett projekt efter 
denna studies kriterier har ny kunskap och funderingar tillkommit efterhand. Då det är 
mycket vanligt att arbeta i projektform vid utveckling av IT-system finns det många 
olika inriktningar, områden och nischer med möjlighet att studera. Utgångspunkten i 
denna studie har legat i att projekt misslyckas för att kravställaren har svårt vidareföra 
dennes produktvision till kravfångaren som misslyckas att vidareföra detta till 
utvecklaren. Detta verkar dock inte gälla då respondenterna ofta involverar 
utvecklaren på projektmöten vilket skulle kunna utvidgas att undersöka på ett större 
företag. Några ytterligare specifika forskningsområden som kan vara intressanta att 
undersöka vidare följer nedan. 
 

• Göra en fördjupad forskning om prestige i projekt, hur detta påverkar 
arbetet samt om det finns utbrett i företag eller om det kanske endast 
existerar i det tysta. Detta är ett relativt nytt område med endast lite 
litteratur vilket gör att det skulle vara mycket intressant, speciellt eftersom 
respondenterna i denna studie har medgett att prestige påverkar arbetet 
mycket. 



 

48 

• Det kan vara intressant att göra en mycket stor flerfallsstudie för att se 
skillnaderna med ett större urval samt företag med ett större antal 
anställda. 

• Det skulle även kunna vara intressant att gå utanför systemutvecklingens 
område och sikta in sig på andra branscher, hur de arbetar i projekt och om 
det är samma faktorer som påverkar mest som kommit fram i denna studie. 

• En ytterligare intressant vinkling skulle vara att ta med kravställarens 
perspektiv i en flerfallsstudie och undersöka om kravställarens upplevelser 
stämmer överens med hur kravfångaren upplever arbetet i samma projekt. 
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1 – Alex & Zawadzka’s (2010) forskningsfrågor 
Nedan	  följer	  de	  forskningsfrågor	  som	  användes	  av	  Alex	  &	  Zawadzka	  (2010):	  

Huvudfråga:	  
Hur	  vidareförs	  en	  designvision	   från	  kravställare	   till	  utvecklare	  när	  en	  e-‐
handel	  ska	  designas?	  
	  
Delfrågor:	  

1. Vad	   utmärker	   vidareföring	   mellan	   olika	   aktörer	   under	   e-‐
handelsutveckling	  (med	  fokus	  på	  problem	  &	  hinder)?	  

2. Vad	  utmärker	  en	  designvision	  vid	  e-‐handelsutveckling?	  
3. Vilka	   skillnader	   finns	   i	   de	   inblandade	   aktörernas	   synsätt	   på	   en	  

designvision	  när	  e-‐handelsutveckling	  utförs?	  
4. Vad utmärker ett beskrivningssätt som medför att en designvision 

framgångsrikt vidareförs från kravställare till utvecklare? 
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9.2  Bilaga 2 – Enkät 
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9.3  Bilaga 3 – Respondenternas svar i grafer 
Allmänt 

 

 
 
Arbetssätt vid utveckling av IT-system mot kund 
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Beskrivningsform/Stödverktyg 

 

 
 
Produktvision, förväntningar och förkunskaper 
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Synsätt 

 

 
 
Prestige 
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Samarbetsproblem 

 
 
Nedläggning av projekt 
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10 Figurförteckning 
 
Figur 1 Visar på en lyckad vidareföring av en produktvision samt 

kommunikation mellan aktörerna 
2 

Figur 2 Här påvisas den utökade forskning som sker i denna studie, där den 
lilla cirkeln i mitten symboliserar forskningen vi utgår ifrån. 

3 

Figur 3 Illustration av bredden på den kvalitativa fåfallsstudien respektive 
denna kvantitativa flerfallsstudien med inslag av kvalitativa delar. 

9 

Figur 4 Visar de olika steg som genomgåtts för att få den kvalitativa studien 
att bli kvantitativ. 

9 

Figur 5 Livscykelmodellens processer (Alex & Zawadzka, 2010:20) 15 
Figur 6 Kravhanteringsprocessen Stjärnan (Eriksson, 2007:29) 17 
Figur 7 Ogdens triangel 20 
Figur 8 Visar respondenternas svar på frågan “Vilka aktörer  

är med från er sida under utveckling av IT-system?” 
22 

Figur 9 Visar respondenternas svar på frågan ”Vilka aktörer är närvarande vi 
eventuella möten? 

23 

Figur 10 Påvisar respondenternas svar på frågan ”Rangordna 
samarbetsproblemområdena i den ordning som de påverkar mest 
negativt.” 
 

26 

Figur 11 Påvisar respondenternas svar på frågan ”Till vilken grad anser du att 
följande faktorer påverkar vidareföring av en produktvision från 
kund?” 

26 

Figur 12 Visar på en lyckad vidareföring av en produktvision samt 
kommunikation mellan aktörerna 
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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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