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Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att ge ökad kunskap i hur kravhantering bedrivs i projekt 

respektive förvaltning och därmed också identifiera skillnader där emellan.  

 

Systemutveckling avser att förstå en verksamhet och kraven på stöd som människorna inom 

den har samt att översätta dessa till datorernas värld. Kraven är kärnan i systemutveckling och 

därav blir kravhanteringen en av nyckelingredienserna för en lyckad systemutveckling. Att 

förstå kundens önskemål och översätta det i krav är en stor utmaning, att det även ska ske i 

symbios med att systemet ska utvecklas inom en tidsplan och budget gör utmaningen ännu 

större. Som en konsekvens av detta är också en bristande kravhantering en av de vanligaste 

orsakerna till att systemutvecklingsprojekt misslyckas idag.  

 

Studien består av en litteraturstudie samt en kvalitativ studie där tre personer inom projekt 

och tre personer inom förvaltning intervjuades om hur kravhanteringen bedrivs. Intervjuerna 

analyserades deduktivt utifrån en kravhanteringsprocess som tagits fram med hjälp av 

litteraturen. Min slutsats av studien är att kravhantering som helhet bedrivs i större 

utsträckning inom projekt än förvaltning där det hanteras mer ad hoc. 

 

Nyckelord: Kravhantering, krav, projekt, förvaltning, systemutveckling 
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Begreppslista 

 

Projekt 

De aktiviteter som bedrivs för att utforma och realisera ett IT-system, fram till dess 

överlämnande till en förvaltningsorganisation (Wiktorin, 2003) 

 

Förvaltning 

Systemets livstid efter driftsättning (Eriksson, 2008) 

 

Kravhantering 

En samling aktiviteter genom vilka god kravhantering säkerställs (Wiktorin, 2003). I denna 

studie omfattar detta insamling, dokumentation, prioritering, strukturering, kvalitetssäkring 

och förvaltning av krav (Eriksson, 2008). 

 

Krav 

En önskvärd egenskap eller funktion för ett IT-system (Eriksson, 2008).  

 

Fallföretaget 

Företaget vars anställda som denna studies kvalitativa intervjuer utfördes på.  

 

FR1, FR2, FR3 

Förvaltningsrespondenter 

 

PR1, PR2, PR3 

Projektrespondenter 

 

TFS 

Team Foundation Server är systemutvecklingsverktyg som interagerar med en redan 

existerande utvecklingsmiljö för att team ska kunna jobba tillsammans (Visual Studio, U.Å) 

 

Trello 

Onlineverktyg för att hantera projekt och uppgifter (Trello, U.Å).  
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SharePoint 

Plattform som organisationer använder för att skapa webbplatser där de kan lagra, dela, ordna 

och få åtkomst till information (Microsoft, U.Å) 

 

Ad hoc 

Betyder ”för detta” och innebär vanligtvis en designad lösning för en specifik uppgift eller 

problem (Ad hoc, 2016, 4 december).   
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  

Det finns i dagens samhälle ett starkt beroende för den digitala tekniken. Den styr våra liv 

oavsett om vi skriver ett brev, tittar på tv eller åker bil till jobbet. Detta beroende har ökat 

enormt mycket under de senaste decennierna. Likaså är det också i verksamheter där IT-

systemen idag utgör en förutsättning för att kunna konkurrera effektivt (Görling, 2012).  

 

Utvecklingen av IT-system blir svårare för varje år som går, vilket kan ha sin förklaring i hur 

mycket utvecklingen har gått framåt genom åren. Ett exempel på denna utveckling är att för 

cirka tio år sedan var systemen mer likt öar som var isolerade från varandra. Idag är fallet 

annorlunda då systemen förväntas kunna kommunicera med varandra och därmed också 

kunna utbyta information med varandra. Som ett resultat av att utvecklingen snabbt går 

framåt så sker systemutveckling idag under stor press där systemen också förväntas att bli 

färdiga inom den utsatta tidsramen utan att det ska påverka varken kvalité eller budget på det 

levererade systemet. (Eriksson, 2008). Med systemutveckling avses att förstå en verksamhet 

och de krav på stöd som människorna i den har samt att översätta dessa krav till datorernas 

värld (Wiktorin, 2003).  

 

Första steget i resan mot ett utvecklat IT-system är att en intressent upplever ett behov och 

som därav också kan formulera ett mål. Genom målet formuleras kraven och utifrån det 

utvecklas sedan ett IT-system (Wiktorin, 2003). 

 

Figur 1 - Sambandet mellan intressent, krav och (IT-) system (Wiktorin, 2003 ) 

 

För att kunna åstadkomma den effektiva utvecklingen som behövs för att möta pressen så 

behöver systemutvecklingsföretag ha en kravhanteringsprocess (Eriksson, 2008).  

Vikten av att ha en bra kravbild är bland de mest avgörande framgångsfaktorerna i 

systemutvecklingsprojekt (Wiktorin, 2003). Bristande kravhantering är därav någonting som 

kan leda till stora problem i systemutveckling. Att systemet blir färdigt senare än planerat 

eller att utvecklingen och systemförvaltningen kostar mer pengar är några få exempel på 
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konsekvenser av detta (Eriksson, 2008). Kravhanteringen kan därmed ses som ett av de mest 

utmanande stegen i ett projekts livscykel där krav som är missförstådda och inkompletta kan 

ge katastrofala konsekvenser i form av misslyckade projekt (Chandran & Sukumaran, 2015) 

 

Trots att det finns väl dokumenterat i både modeller och litteratur hur 

kravhanteringsprocessen kan eller bör gå till för att bli lyckad verkar det onekligen som att det 

i det praktiska arbetet med kraven skiljer sig mycket från vad som rekommenderas utifrån 

teorin. Det är tydligt att det bör ställas stora krav på kravhanteringen och det är också befogat 

att fråga sig om kraven normalt också har den kvalitet som krävs för att kunna utveckla 

system utifrån dem. Tyvärr är det sällan som fallet är så (Eriksson, 2008). Majoriteten av alla 

misslyckanden inom projekt beror på bristande kravinsamling och kravhantering (López, 

2011).  

 

Efter att ett system är utvecklat, testat och integrerat hos kunden så övergår systemet till en 

förvaltning. Förvaltning innebär ändringar, korrigeringar och enkelt sagt se till så att systemet 

fortsätter att uppfylla kundens behov (Computerworld, 2002). Trots att systemet är ”utvecklat 

och klart” så fortlöper ändå hanteringen av kundens krav på IT-systemet från nyutvecklingen 

av projektet och därav också kravhanteringen. Kravhantering är alltså någonting som bedrivs 

både i utvecklingsprojekt och i förvaltning av IT-system. 

1.2  Syfte  

Syftet är att identifiera hur kravhantering bedrivs i förvaltning respektive projekt och belysa 

skillnader och likheter. Detta för att skapa en förståelse för och kunskap i hur kravhantering 

ter sig i praktiken.  

1.3 Frågeställning  

▪ Hur skiljer sig systemutvecklingsföretags kravhantering i projekt och förvaltning?  

o Hur bedrivs kravhantering i projekt?  

o Hur bedrivs kravhantering i förvaltning?  

o Vad finns det för likheter och skillnader mellan projekt och förvaltning?  
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1.4 Intressenter  

Det är min avsikt och föreställning att denna uppsats skänker nytta till organisationer som 

bedriver både projekt och förvaltning. Jag tänker mig att ökad kunskap om skillnader och 

likheter i kravhantering mellan dessa två aktiviteter kan användas vid utformning av 

kravhanteringsmetoder och -verktyg för att nå en högre standardiseringsgrad i 

kravhanteringen. Detta utesluter dock inte att organisationer som enbart bedriver antingen 

projekt eller förvaltning kan dra nytta av den ökade kunskap om kravhantering i de respektive 

aktiviteterna som denna studie medför. Jag tror också att en ökad förståelse för hur 

kravhantering varierar tillsammans med sitt sammanhang har en akademisk relevans och att 

denna uppsats fyller ett kunskapsmässigt tomrum inom forskningsområdet informatik. 

1.5 Avgränsning 

Eftersom denna studie bygger på en jämförelse mellan kravhantering i förvaltning och projekt 

krävs det klargöranden kring vilken verksamhet och vilka aktiviteter studien berör. Enkelt 

uttryckt omfattar studien enbart de aktiviteter i förvaltning och projekt där kravhantering 

utförs och således kan jämföras. Studien har avgränsats till det som i förvaltning benämns 

som ändringshantering av Nordström & Welander (2007). Detta beskrivs som de åtgärder från 

att ett ändringsbehov upptäckts till att ändringen är genomförd. Inom projekt omfattar studien 

all kravhantering genom projektets samtliga faser, från påbörjad kravinsamling fram till 

leverans. Därefter betraktas all kravhantering som förvaltningsverksamhet. Studiens 

kvalitativa studie är genomförd på ett fallföretag med sex stycken olika intervjuer. Att endast 

ett företag valdes var dels utifrån bekvämlighetssynpunkt men också för att företaget i fråga 

hade många olika team som jobbade inom både förvaltning och projekt och att det därav 

ansågs som representativt för både förvaltning och projekt. Att jag i studien inte nämner 

fallföretagets namn är någonting jag som författare tog beslut om och är inte något som blivit 

efterfrågat av fallföretaget i fråga. Detta beslutet togs i enlighet med att jag anser att resultatet 

inte endast är avsett för fallföretaget utan är istället avsett för alla systemutvecklingsföretag 

att kunna ta del av.  

1.6. Kunskapsområde  

Berndtsson (2010) skriver att det finns få rekommendationer gällande hur krav i förvaltning 

ska jobbas med, medan det i systemutvecklingsprojekt betraktas som en nyckelfaktor för ett 

lyckat projekt. Berndtsson (2010) undersöker insamlingsprocessen av krav i förvaltning och 
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gör en jämförelse mellan arbetet i teorin jämfört med praktiken. Berndtsson (2010) kommer 

fram till att kravhanteringen som sker i förvaltningen till stor del sker ad hoc, även fast det 

finns litteratur som uppmanar till mer strukturerad kravhantering som liknar det som 

rekommenderas inom systemutveckling. 

 

Platzack (2013) granskade hur kravhantering ter sig i praktiken i förhållande till teorin. Hon 

kommer fram till att agil projektmetodik förekommer allt mer och att generella 

tillvägagångssätt i kravhanteringen sällan förekommer och anpassas istället efter projekten.  

 

Dale & Saiedian (1999) undersöker nyckelpersoner och dess roll i kravinsamling och kommer 

fram till att det är viktigt att i kravhantering känna igen behovet av involverandet av kunden 

för att förstå kraven.  

 

Lopéz (2011) undersöker hanteringen av krav under datasystemets livscykel och kommer 

fram till att det är nödvändigt att identifiera, kontrollera och spåra kraven innan en utveckling 

av systemet påbörjas. 

Cox, Niazi & Verner (2008) gjorde en empirisk studie där de undersökte vilka kravtekniker 

från Sommerville and Sawyer’s föreslagna tekniker som tillämpades i praktiken samt hur det 

relativa upplevda värdet av de olika kravaktiviteterna var. De ville också undersöka om dessa 

aktiviteter var lämpliga. De kom fram till att för att nå ett högt upplevt värde av aktiviteterna 

så föreslår de standardiserad uppsättning aktiviteter genom alla projekt och att organisationer 

använder kravaktiviteter helt beroende på hur pass värdefulla de är. 

Bourne (2012) är även han inne på att standardisering är bra. Han kommer fram till att 

kravhanteringsverktyg bör vara standardiserade i en organisation, men att det ska finnas rum 

för eventuella anpassningar. Något som också kan komma att påverka valet av 

utvecklingsverktyg är ifall kunden redan har ett standardverktyg.  

Det är flertalet infallsvinklar som det har forskats om i kravhantering där de flesta har tittat 

ganska så avgränsat på kravhantering på mer specifika aspekter. Det som däremot inte har 

gjorts någon tidigare forskning på, utifrån den sökning jag har gjort, är att ställa projekt och 

förvaltning emot varandra och göra en direkt jämförelse mellan de två. Jag finner det därav 

mycket intressant att lyfta fram skillnader och likheter i hur kravhanteringen ter sig mellan 

dessa två då det enligt mig här finns en lucka i den tidigare forskningen. 
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2. Metod 

Till en början genomfördes studien av mig tillsammans med ytterligare en student för att 

sedan övergå till att jag slutförde den på egen hand. De delar som vi har gjort tillsammans är 

litteraturstudien med framtagande av det teoretiska ramverket, intervjuförberedelse och 

genomförande av intervjuer. Transkribering av intervjuerna gjorde jag själv. Delar utöver 

ovan nämnda är sådana som jag gjort på egen hand.  

 

I arbetet så utfördes en kvalitativ studie på fallföretaget i form av intervjuer samt en 

litteraturstudie inom ämnet kravhantering i förvaltning och projekt. Valet att göra en 

litteraturstudie grundades i att Oates (2012) skriver att det ger en bra grund att stå på. 

Genomförandet av kvalitativa intervjuer valdes i enlighet med att Patel & Davidsson (2008, 

s.78) skriver att syftet med kvalitativa intervjuer är: “...att upptäcka och identifiera egenskaper 

och beskaffenheten hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något 

fenomen”. 

2.1 Litteraturstudie 

När litteraturstudien utfördes fanns det tre självklara nyckelord att först och främst titta på; 

krav, projekt och förvaltning. Då vi ansåg att vi behövde skapa oss ett stöd att luta oss mot i 

hur en kravhanteringsprocess ”går till” riktades fokus först och främst på att läsa på mer om 

kravhantering. Mest stöd återfanns i Eriksson (2008) och kravhanteringsprocessen Stjärnan, 

se 3.4 Stjärnan. För att hitta andra infallsvinklar på processen inkluderades även Software 

requirements: Styles and techniques (Lausen, 2002) och Systemutveckling på 2000-talet 

(Wiktorin, 2003). Utöver inläsning på vad litteraturen säger att kravhantering är, vad det 

innefattar och hur det ska gå till så behövdes det en förklaring av vad utvecklingsprojekt och 

förvaltningsprojekt innebar enligt litteraturen. Som stöd till detta återfanns även Mera 

affärsmässig förvaltningsstyrning (Nordström &Welander, 2007).  

2.2 Litteratursökning  

I denna studie så har en omfattande sökning efter litteratur gjorts. Min strategi var att söka 

efter ord som var relaterade till kravhantering, systemutveckling och förvaltning. Jag lät mig 

söka fritt på olika ord, kombinationer och sökfilter inom ämnet och när jag hittade någonting 

som var inom studiens syfte, skrevs sökvägen till exempelvis den artikeln ned i en tabell. 

Litteratursökningen har gjorts på databaserna Summon, Scopus och DiVA. Summon och 
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DiVA användes i de flesta fallen för att hitta böcker eller tidigare uppsatser inom ämnet. 

Scopus användes i sökningar efter vetenskapliga artiklar.  

 

Det första steget i litteratursökningen var att undersöka ifall det redan finns något skrivet om 

ämnet men också för att se vad som var aktuellt, detta gjordes i Summon, Scopus och DiVA. 

Att göra en första sökning för att skapa sig en översikt sätt är någonting som Oates (2012) 

rekommenderar. Detta på grund av att det hjälper forskaren att undersöka om det tänkta ämnet 

är upprepande av någon annans arbete och därav kan bidra med ny kunskap, men också för att 

se till så att ämnet är givande.  

 

Min strategi i de första sökningarna var att se vad som fanns skrivet i  svenska på Summon. 

Detta tänkte jag skulle hjälpa mig hitta tidigare uppsatser men också böcker inom ämnet. Den 

första sökningen som gjordes var på sökordet ”Kravhantering” i Summon och resulterade i 92 

stycken träffar och av dem hittades bland annat boken Kravhantering för IT-system (Eriksson, 

2008) men också kandidatuppsatsen Kravhantering i systemutvecklingsprojekt : Problem i 

praktiken (Svensson, 2008). Sökte jag däremot på ”Requirement management” så fick jag 

över 14 miljoner träffar.  

 

När det kom till sökningen av artiklar så letade jag främst i Scopus databas. Hur sökningarna 

begränsades berodde mycket på hur många träffar det blev. Var det t.ex. många artiklar som 

inte var på engelska så sorterades de ut genom att begränsa sökningen till engelska. Något jag 

alltid gjorde oberoende på hur många träffar det blev var att läsa igenom första sidan 

sökresultatet, detta för att se om det fanns något som fångade mitt intresse. I början 

sökningarna på Scopus så var jag ganska hård med årtalen på artiklarna och begränsade de 

mycket, men ju längre fram jag kom i mina sökningar och efter mer övning i att söka i Scopus 

så kom jag fram till att det var bättre att hålla det lite mer öppet med årtalen och på så sätt få 

flera träffar och  istället ha mer filter när det kom till nyckelorden. Artiklarnas titlar fick stå 

för en stor del av granskningen ifall de verkade intressanta. Var de intressanta vid första 

anblicken så lästes också artikelns sammanfattning. Verkade sammanfattningen intressant och 

relevant för denna studie så laddades den ner för att kunna studeras noggrannare. Detta är ett 

tillvägagångssätt som förespråkas av Oates (2012) som därav blev anledningen till att detta 

tillvägagångssättet valdes.  
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I och med att Scopus består av expertgranskad litteratur så ansågs det som säkra källor, vilket 

också är någonting som Oates (2012) uppger är viktigt när man söker litteratur. I det fallet jag 

sökte efter artiklar i Summon så valdes därmed kriteriet ”Vetenskapligt granskat” för att även  

där försäkra att det framkom säkra källor i sökningen.  

 

Under Bilaga 1 återfinns en tabell på hur alla artiklar och kandidatuppsatser har sökts fram.  

2.3 Urval 

Det urval av personer som valdes ut för intervjuer var anställda på fallföretaget som jobbar 

med förvaltning eller projekt. Vår kontaktperson på fallföretaget ombads att välja personer 

som alla jobbade i olika team, varav tre personer skulle jobba som, eller ha erfarenhet av,  

förvaltningsledare och tre personer som projektledare. Denna grupp av anställda valdes på 

grund av att de bör ha en bra överblick över deras teams arbetssätt och hur kravprocessen 

hanteras där. 

2.4 Stjärnan 

I det här arbetet så utgår jag från en kravhanteringsprocess som Eriksson (2008) benämner 

som Stjärnan. Kombinerat med Stjärnan har även arbetet utgått från Wiktorins (2003) 

definiering av kravhantering. Stjärnan är en kravhanteringsprocess som består av insamling, 

strukturering, prioritering, dokumentation, kvalitetssäkring och förvaltning. Processen är inte 

en rak linje med aktiviteter som sekventiellt följes steg för steg. Eriksson (2008) presenterar 

Stjärnan som en cirkel med återkommande aktiviteter då han menar att det är omöjligt att få 

med allt från början och att det därav skulle vara oerhört tungt att jobba med krav om det inte 

gick att gå igenom stegen flera gånger. I den här studien så kommer Stjärnan att vara min 

definition av kravhantering, vilket innebär att jag utgår från att det är såhär det ”går till” när 

man kravhanterar. Därmed har jag tagit stöd av Stjärnan till utformning av intervjufrågor, 

analys och resultat av intervjuerna. Se kapitel 4. Teoretiskt ramverk  där alla delar av Stjärnan 

beskrivs. 

2.5 Utformning av intervju 

Intervjufrågorna återfinns i Bilaga 2 – Intervjuunderlag. 

 

Enligt Patel & Davidsson (2008) kan intervjufrågorna sekvenseras efter en teknik som kallas 

för tratt-tekniken, vilket innebär att intervjun inleds med stora öppna frågor för att senare 
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övergå till mer specifika frågor. Detta är en teknik för att hjälpa respondenten att bli mer 

aktiverad i ämnet genom att få börja med att prata fritt om ämnet i stort (Patel & Davidsson, 

2008). Efter att ha “värmt upp” respondenten i ämnet så övergår intervjun till mer specifika 

delfrågor där respondenten förväntas svara djupare. Vi valde att applicera tratt-tekniken då vi 

ansåg att kravhantering är ett begrepp som kan ha olika betydelser för olika personer och att 

respondenten därmed behöver hjälp att komma ”igång” att tänka kring ämnet i sig. Därmed så 

valdes att i början av intervjun ställa större övergripande frågor om kravhanteringen där vi 

t.ex. bad respondenten att berätta vad kravhantering innebär enligt hen för att att senare landa 

i kravprocessens olika delar och prata om dem var för sig i mer detalj. 

 

Kvalitativa intervjuer har oftast en låg standardiseringsgrad av intervjufrågorna och ger 

intervjupersonen utrymme att svara med egna ord och tala mer fritt (Patel & Davidsson, 

2008). För att intervjupersonen skulle få mer utrymme för att kunna tala fritt så strukturerades 

därför frågorna med en låg grad av strukturering och ställdes i den ordning som föll sig bäst 

under intervjun. Detta för att ge de bästa förutsättningarna till att kunna förstå 

intervjupersonens tankar på djupet. Det fria samtal som ville uppnås med intervjuerna 

uppnåddes bäst genom semistrukturerade intervjuer för att uppmuntra ett naturligt 

konversationsflöde. Semistrukturerade intervjuer är enligt Oates (2012) intervjuer där man 

som intervjuare har möjlighet att ändra ordningen på frågorna beroende på flödet i 

konversationen men fortfarande har ämnen eller frågor som man vill beröra under intervjun.  

 

För att besvara forskningsfrågan ”Hur skiljer sig systemutvecklingsföretags kravhantering i 

projekt och förvaltning?” så behövde vi först och främst ta reda på hur kravhantering jobbas 

med i de båda delarna.  

 

För att få reda på hur kravhantering bedrivs i projekt och förvaltning så utformades 

intervjufrågor utifrån kravhanteringsprocessen Stjärnan. Eftersom att den här 

kravhanteringsprocessen är tänkt att gälla både i förvaltning och i projekt ansågs det att det 

var en bra punkt att utgå från. Stjärnans delar gjorde vi till egna delmoment med underfrågor 

och ordningen på momenten i intervjun baserades på den ordning som Eriksson (2008) 

presenterade Stjärnan och dess delar i boken. Eftersom att vi delade upp intervjuerna i 

moment gav vi oss också förutsättningarna att ändra om ordningen på dem och hålla intervjun 

semistrukturerad ifall respondenten började prata om något annat delmoment än vad som var 

tänkt enligt ordningen i intervjuunderlaget.   
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Utöver respondenternas förklaring av hur de arbetar med krav i de olika delmomenten ville vi 

få fram ett kritiskt tänkande från respondenterna, detta för att få fram deras egna åsikter om 

kravhanteringen. Därför skapades underfrågor till varje delmoment. Frågorna bildades ur ett 

organisatoriskt tänk där fokus lades på att fånga hur de arbetade med krav men också 

respondenternas reflektioner kring det. Vi avstod från att ta ställning till respondenterna som 

individer avseende t.ex. kön, ålder och tidigare utbildning då det inte sågs som relevant för 

studiens forskningsfråga. 

 

Den sista frågan på intervjuerna var frågan om respondenten hade någonting att tillägga. 

Detta är någonting som bör göras enligt Oates (2012) då det ger respondenten möjligheten att 

tillägga något som inte tagits upp under intervjun.   

2.6 Pilotstudie 

Det är enligt Patel & Davidsson (2008) bra att testa den tänkta tekniken för att samla in 

information eller att prova en viss uppläggning, detta benämns som pilotstudie.  

Inför intervjun genomfördes därför en pilotstudie för att testa intervjufrågor och upplägget av 

frågorna. Målet var att kunna fånga upp oklara intervjufrågor samt att få en känsla av hur pass 

bra upplägget av frågorna var. För att kunna göra en pilotstudie så är det enligt Patel & 

Davidsson (2008) viktigt att välja ut en person som passar bra överens med den egentliga 

undersökningsgruppen. I pilotintervjun så intervjuades därmed en projektledare och i 

samtycke med respondenten så spelades intervjun också in. Respondenten förstod samtliga 

frågor och intervjun flöt på utan avbrott. Respondenten gav intervjuledaren tips på att ställa 

frågorna i ett långsammare tempo samt att undvika allt för ledande ord såsom “bra”, “kul” etc. 

Detta är också något som Oates (2012) bekräftar som viktigt att inte göra i intervjuer då det 

kan leda till att intervjuledaren leder respondentens svar in på en specifik riktning som 

intervjuledaren önskar. 

2.7 Genomförande av intervju  

Det kan enligt Oates (2012) ibland vara bra att skicka ut intervjufrågorna till de tänkta 

respondenterna i förväg så att respondenterna får mer tid till att reflektera över frågorna. I 

enlighet med detta skickades ett e-post ut till respondenterna innan intervjuerna. Dock så kom 

inte brevet fram till alla då det endast nådde fram till några av de första respondenterna som 
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intervjuades, detta på grund av att det uppstod ett missförstånd mellan mig och 

kontaktpersonen på företaget. Någonting som jag ser som en korrigering till detta 

missförstånd var att de respondenter som skulle komma att intervjuas men som inte hade fått 

brevet hade alla hört talas om vad de första intervjuernas ämne var och på så vis hoppas jag 

att de kunde förbereda sig någorlunda bra innan intervjuerna. Innan varje intervju startade 

gavs det också en förklaring till vad intervjuns syfte var, vilket ämne den berörde och hur den 

skulle gå till.  

 

Intervjuerna spelades in för att få möjligheten att kunna gå tillbaka och lyssna på intervjuerna 

igen. Fördelen med att spela in intervjuerna, förutom att kunna gå tillbaka och lyssna igen, var 

att det under intervjun gick att lägga all energi på att lyssna på respondenten, någonting som 

hade varit svårt om fokus hade lagts på att anteckna under intervjun. Inspelningarna ger också 

en försäkran på att det som sades är korrekt uppfattat (Patel & Davidsson, 2008). En annan 

fördel med inspelade intervjuer är enligt Oates (2012) att det går att transkribera intervjuerna 

för att få en tydligare överblick av alla intervjuer men också för att kunna jämföra svaren 

lättare. Innan varje intervju så tillfrågades respondentens tillstånd avseende att intervjun 

skulle spelas in, detta gjordes i enlighet med Patel & Davidsson (2008) som skriver att det är 

någonting som måste göras innan en inspelning av en intervju. Någonting som fick tas i 

beaktning när intervjuerna spelades in var att respondenterna kan bli påverkade när de vet att 

samtalet spelas in. Det kan leda till att respondenten blir väl medveten om sina svar och inte 

känner sig tillräckligt bekväm för att prata fritt (Oates, 2012). Trots detta så valdes inspelade 

intervjuer framför antecknade intervjuer då vi ansåg att fördelarna väger tyngre än 

nackdelarna. 

 

När intervjuer genomförs är det viktigt att få respondenten att känna sig bekväm i miljön. 

Detta kan enligt Oates (2012) åstadkommas genom att vid intervjutillfällena eftersträva 

småprat med respondenten inför varje intervju, vilket också gjordes i denna studies intervjuer. 

Under intervjun tillämpades ett neutralt kroppsspråk för att undvika att göra gester och inte 

heller visa så mycket reaktioner på det respondenten sade och på så sätt undvika att leda 

respondenten åt någon specifik riktning i sina svar. Dessa aspekter är någonting som också 

bekräftas av Oates (2012) som viktiga att ha i åtanke när en intervju genomförs. Under 

intervjuerna så nämner Oates (2012) tekniker som prompt, probe och check. Prompt är då 

respondenten uppmuntras att säga mer, probe är när en fråga ställs mer i detalj och check 
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används för att dubbelkolla ifall en fråga har uppfattats korrekt eller inte (Oates, 2012). 

Samtliga av dessa övades in innan och utfördes också därefter.  

2.8 Analysmetod 

2.8.1 Sammanställning av intervjuerna 

För att kunna analysera data så behövs det enligt Oates (2012) en förberedelse av datan så att 

den är redo för det. Detta kan åstadkommas genom att all sammanställning av data är i samma 

format då detta hjälper forskaren att på ett smidigt sätt gå igenom sin data. 

Detta gjordes genom att jag efter intervjuerna lyssnade på inspelningarna och transkriberade 

varje intervju.  

 

2.8.2 Analys av intervjuer 

Eftersom att det i intervjuerna applicerades Patel & Davidssons (2008) tratteknik i 

utformningen av frågorna så blev det ett naturligt steg att bortse från de övergripande frågorna 

i början av intervjun då dessa frågor endast var avsedda för att “värma upp” respondenten 

inom ämnet. Det valdes därmed att endast fokusera på respondentens svar på frågorna utefter 

Stjärnan. Då detta är vad den här studiens teoretiska ramverk består av men också vad 

intervjufrågorna utformades efter så ansåg jag att det var bra att begränsa den data som skulle 

analyseras till det.  

 

Det första steget som togs när intervjuerna var transkriberade var att skriva ut dem läsa 

igenom dem igen, detta gjordes i enlighet med att Oates (2012) skriver att det är ett bra sätt att 

skapa en överblick på. När jag läste igenom transkriberingarna igen stötte jag ibland på 

meningar eller ord som inte alls passade in. Ibland var det hela meningar som i efterhand lät 

konstigt i och ibland bara små ord som inte passade in i texten. Detta åtgärdades genom att 

jag spelade upp intervjun på nytt och lyssnade på meningarna igen för att försäkra mig om att 

jag transkriberat rätt.  

 

Analysen av data analyserades med ett perspektiv grundat i det teoretiska ramverket. Alla 

intervjuer lästes återigen igenom utifrån delarna i Stjärnan och det gick därmed att sortera ut 

sådant som hade med den aktuella delen att göra och också sortera bort irrelevanta ämnen 

som inte hade med Stjärnan att göra. Gällde frågan exempelvis insamling så valdes att 

analysera utifrån vad ramverket beskrev att insamling var och på så vis sortera ut det som 



 14 

varje respondent sade om det. Det som inte hade med insamling att göra bortsågs ifrån. Detta 

beskriver Oates (2012) som en deduktiv dataanalys där utgångspunkten är en redan 

existerande teori eller en teori som man utvecklat själv.  

 

För att markera ut vilka ämnen som respondenten nämnt i momenten användes post-it-lappar. 

Om delmomentet exempelvis handlade om insamling och att respondenten tog upp ämnet om 

betydelsen av förståelse mellan kund och leverantör under insamling av krav så markerades 

post-it-lappen med ”Insamling – Förståelse mellan kund och leverantör” följt av punkter med 

vad respondenten tagit upp där under, som exempel ”Olika språk” och ”Hög förväntan”.  

Efter att varje intervju markerats med sina ämnen och punkter så letade jag efter samband och 

det var här jag gjorde skillnad på förvaltningsrespondenter och projektrespondenter. 

Utmaningen blev att försöka hitta samband och förena projekt och förvaltning för sig och om 

det inte gick att identifiera några samband specifik för projekt eller förvaltning så försökte jag 

istället se om det fanns något samband som sträckte sig både över projekt och förvaltning.  

 

Något som dock kräver försiktighet med att analysera på det sättet menar Oates (2012) är att 

inte bli för låst vid den teorin som utgås ifrån och därav inte kunna vara mottaglig för att 

identifiera nya kategorier som faller utanför ramarna på den teorin. Detta är någonting som 

tagits i beaktning under analysen av intervjuerna och det strävades därför efter att inte vara 

främmande för att hitta andra delar som uppenbarade sig även om de inte passade in i 

ramverket. Efter att ha identifierat vad samtliga respondenter lämnat för svar om respektive 

del i Stjärnan så sammanställdes dessa till kortare mer sammanfattade texter på vad som 

framkommit i förvaltning och i projekt.   

2.9 Etik 

Att kunna välja att inte delta är en rättighet alla involverade personer i en studie har. En 

forskare bör därför alltid acceptera det beslutet och inte försöka övertala eller tvinga personen 

att delta, oavsett vad det får för betydelse för studien. Det är därmed viktigt att alltid ha med 

sig att en forskare inte har rättigheten att tvinga andra personer att göra någonting (Oates, 

2012). Den här studiens intervjupersoner valdes ut av fallföretaget och därmed går det inte att 

hävda att jag har haft insikt i ifall någon blev tvingad till intervjuerna eller inte. Det som 

gjordes innan varje intervju var att fråga om respondentens samtycke till att intervjun spelades 

in.  
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Då en person som deltar i en studie enligt Oates (2012) alltid har rätten att dra sig ur hela 

studien eller delar av studien, även om personen i början gick med på att delta, så är det 

viktigt att belysa denna rättighet också. Detta var någonting som jag missade att klargöra för 

respondenterna. Konsekvensen av detta kan under intervjun orsakat att respondenterna känt 

sig tvungna att svara på frågorna och därav känt sig obekväma och otrygga men också gett 

svar som kanske inte stämmer överens eller speglade respondentens tankar.  

 

En person som ska delta i en studie har enligt Oates (2012) rätten att bli informerad om syftet 

med undersökningen och vad som förväntas att få ut för fördelar från den. Personen har också 

rätt till att bli informerad om vem forskaren är som utför undersökningen och var denne 

kommer ifrån samt vad som kommer att vara med i resultatet och hur lång tid studien kommer 

att uppta för personen. En respondents samtycke till deltagande i en studie är inte giltigt, och 

gäller därför ej, om respondenten inte fått den informationen om studien (Oates, 2012). I 

enlighet med detta så presenterade jag för respondenterna vid intervjutillfällena syftet med 

studien, vem jag är och varifrån jag kommer samt vad för typ av resultat som förväntas av 

studien.  

 

En person som deltar i studien har rätt till att vara anonym och med anonymitet avses identitet 

och plats på den deltagande personen (Oates, 2012). Detta var någonting som inte togs med i 

transkriberingarna. Det valdes också att inte lyfta fram fallföretagets namn under intervjun för 

att bl.a. öka respondenternas anonymitet ännu mer. Genom dessa handlingar så ansågs det 

därav att respondenterna fick rätten till att vara anonyma.  

2.10 Validitet 

Validitet beskrivs av Patel & Davidsson (2008) som ett mått på om det som undersöks   

är det som var avsett att undersökas. Eftersom att den här studiens forskningsfråga var att 

identifiera hur kravhanteringen skiljer sig mellan projekt och förvaltning behövdes en 

kartläggning av hur de jobbar inom de olika delarna. De personer som intervjuades var 

personer med större ansvarsroller inom förvaltning och projekt. Detta för de ansågs mest 

lämpliga för att kunna återge en övergripande bild av hur kravhanteringsarbetet gick till i de 

båda aspekterna. Efter att ha identifierat arbetssätten i projekt och förvaltning gav det mig 

möjligheten att kartlägga eventuella skillnader och likheter. 
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Det är enligt Patel & Davidsson viktigt att förberedelserna inför intervjuer eller enkäter är 

noggrant utförda genom att man granskar frågorna, i detta fall intervjufrågor, kritiskt. Detta 

gjordes genom att vi pilotintervjun där personen som intervjuades ombads att uppge ifall 

någonting var otydligt. När respondenterna intervjuades så förklarades det inför varje delfråga 

vad varje moment utifrån Stjärnan innebar med citat från Eriksson (2008) där han förklarar 

vad steget i processen innebär. Detta för att vi ville försäkra oss om att respondenterna 

verkligen förstod delmoment och vad det innebar för att de på så sätt ge de bästa 

förutsättningarna till att kunna besvara frågorna och minimera risken att respondenterna 

skulle uppfattat frågorna olika. Detta påverkade validiteten positivt eftersom att chansen att 

svaren på frågorna speglade det som frågorna var ämnade att ta reda på ökade. 

 

2.11 Reliabilitet 

Enligt Patel & Davidson (2008) kallas måttet för hus pass tillförlitligt ett visst instrument är 

och hur väl det står emot slumpinflytande för reliabilitet. Flera av respondenterna hade 

erfarenhet av att ha jobbat med både projekt och förvaltning vid något tillfälle, trots det så 

ombads respondenterna innan intervjun att ta på sig rollen som antingen projektledare eller 

förvaltningsledare. När personer hade erfarenhet utifrån båda rollerna så märktes det att det 

ibland var svårt för respondenterna att hålla sig till en roll. En konsekvens av detta kan vara 

att svaren som inkommit från exempelvis en projektledare med tidigare erfarenhet av att 

jobba som förvaltningsledare kan blivit påverkade av tidigare erfarenheter. Detta är någonting 

som skulle kunna påverka reliabiliteten i respondentens svar. Det här är också någonting som 

har tagits i hänsyn till i analysen där direkta jämförelser från personer av erfarenheter mellan 

rollerna har betraktats som relevanta. Detta för att jag ansåg att det var bättre att samla in så 

mycket erfarenheter som möjligt för att kunna besvara den här studiens huvudfråga. Under 

intervjuerna så svarade vissa personer utifrån ett förvaltningsprojekt eller projekt medans 

andra talade utifrån flera. Detta gör att vissa respondenter kan ha varit mer begränsade i sina 

svar än andra som delade med sig av erfarenheter och tankar utifrån flera förvaltningsprojekt 

eller projekt. I analysen så bortsåg jag därför från exempel som låg längre bak i tiden då jag 

ansåg att det inte var starkt nog att ha med sådan data.  
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2.12 Metodkritik 

I denna studie så var urvalet personer från ett och samma företag. Detta skulle kunna påverka 

studien genom att det ger en snävare bild av verkligheten. På fallföretaget skulle det t.ex. 

kunna finnas en företagskultur eller andra tänkbara aspekter som påverkar de anställdas 

arbetssätt, som på så sätt också skulle motarbeta studiens generaliserbarhet. Hade ett urval 

gjorts från flera olika företag hade det kunnat bidra till ett annat resultat och skulle också 

kunna tänkas vara intressant för framtida forskning.  

 

I metoden så valdes det att genomföra en kvalitativ studie. En risk som finns med intervjuer är 

att gå miste om meningar som respondenterna inte känt sig bekväma att dela med sig av, 

framför allt när de var medvetna om att de blev inspelade och att deras svar säkerligen skulle 

kunna kännas igen av kollegorna på företaget när denna studie blev klar. Hade det utförts en 

kvantitativ studie som ett komplement till den kvalitativa studien hade det varit större chans 

att få med allt som respondenterna ville dela med sig av då anonymiteten av respondenterna 

hade blivit bättre.  

 

För att testa hur bra intervjufrågorna var utformade så genomfördes en pilotintervju på en 

projektledare. Det hade dock varit idealt om det även hade gjorts en pilotintervju med en 

förvaltningsledare för att se om intervjufrågorna hade uppfattas som tydliga även där och var 

av en karaktär som passade både projektledare och förvaltningsledare. En konsekvens av detta 

skulle kunna vara att projektrespondenterna upplevde att intervjufrågorna var lättare att förstå 

än vad förvaltningsrespondenterna gjort.  

 

Under intervjun när frågan Hur arbetar ni med att kvalitetssäkra kraven? ställdes så upplevde 

jag att respondenterna hade svårt att förstå vad som menades med den frågan. Utifrån svaren 

som kom in så upplevde jag att frågan tolkades på olika sätt eftersom att var det många olika 

ämnen som togs upp men också många motfrågor på vad som menades med den frågan. Detta 

kan ha påverkat studiens resultat när det kommer till kvalitetssäkring då det finns risk för att 

samtliga respondenter inte uppfattat frågan på samma sätt. 

 

Då det i början av denna studie var tänkt att ljudfilerna från intervjuerna skulle presenteras så 

informerades också respondenterna om detta och gav sitt godkännande. Detta skulle ha lett till 

en mindre grad av anonymitet då det fanns risk för att anställda på företaget skulle kunna 
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känna igen sina kollegors röster. En konsekvens av det skulle kunna vara att respondenterna 

under intervjun förfinade sina svar eller kände sig obekväma med att berätta allt de vill i 

vetskap att kollegorna skulle lyssna på intervjun i efterhand. Även fast ljudinspelningarna från 

intervjuerna inte publicerades så kan ändå denna vetskap hos respondenterna ha påverkat 

dem. 

2.13 Källkritik   

De källor som använts i denna studie har granskats och bedömts som tillförlitliga. Att de 

anses som tillförlitliga grundades på att de dels är vetenskapligt granskade, men också att 

tiden då artiklarna publicerades inte sträckte sig allt för långt bak i tiden. Undantaget var Dale 

& Saiedian (1999) och deras studie om nyckelpersoner och dess roll i kravinsamling. 

Anledningen till att den togs med var för att jag fann det intressant att problem som uppkom i 

kravhantering i praktiken idag, redan var identifierade 1999. Då jag inte använde denna 

artikel för att bygga upp något teoretiskt ramverk för att identifiera vad någonting var och 

endast ställde den i relation till det som kommit fram, finner jag inte att det kan ha påverkat 

tillförlitligheten på den här studien. I studien har det använts flertalet böcker och dessa är till 

stor del från Kurslitteratur.se vilket har bedömts som opartiskt och därav också tillförlitligt.  

 

Källor som kan kritiseras är Wikipedia, NE, Microsoft, Visual studio och Trello. Eftersom att 

dessa endast använts för att definiera begrepp anses de därmed inte påverka tillförlitligheten 

av studiens resultat. 
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3. Teoretiskt ramverk  

I det här kapitlet förklaras det teoretiska ramverket. Här förklaras innebörden av projekt, 

förvaltning samt min utgångspunkt i vad kravhantering är genom Stjärnan.  

3.1 Projekt 

Enligt Wiktorin (2003) kan ett projekt omfatta utvecklingen och driftsättningen av ett helt 

system eller en delleverans av en version av ett system, och menar att projektformen lämpar 

sig väl till detta då ett utvecklingsarbete innebär att utföra en definierad uppgift utifrån en viss 

tidsram och resurstillgång. Ett systems livscykel, som den beskrivs av Wiktorin (2003), avser 

ett systems hela livslängd från att idén bakom det uppstår, genom dess utveckling, drift, 

förvaltning till dess avveckling. Det som avses med projekt i detta arbete blir med grund i 

dessa teorier de aktiviteter som bedrivs för att utforma och realisera ett IT-system, fram till 

dess överlämnande till en förvaltningsorganisation. Wiktorin (2003) menar dock att 

förvaltning i många fall kan likna projekt till karaktären, när stora förändringar i en 

förvaltning utförs som separata utvecklingsprojekt. Det som slutligen avgör om en utveckling 

utförs som projektutveckling eller vidareutveckling inom förvaltning är den utförande 

organisationen, omfattningen på arbetet och hur det utförs. 

3.2 Förvaltning 

Vid behandling av ämnet förvaltning menar Nordström & Welander (2007) att en förvirring 

kring begreppen verksamhet och organisation kan få stora konsekvenser i en 

förvaltningsverksamhet, i synnerhet om uppdragsgivare och -tagare finns inom samma 

organisation. De menar att verksamhet är någonting som utförs, och att organisationen är den 

som utför. För att beskriva förvaltning, och tydligt visa vilka aktiviteter som betraktas som 

förvaltning, använder Nordström & Welander (2007) ett antal underkategorier som visar 

avgränsningar i verksamheten som organisationen utför. Begreppet objektverksamhet 

beskriver en viss verksamhet av vilket slag som helst. Begreppet IT-verksamhet avser det 

tekniska arbetet för att hantera IT-system, och delas upp i IT-utveckling, IT-förvaltning och 

IT-drift. Begreppet förvaltningsverksamhet beskriver det som görs i en förvaltningssituation 

och kan betraktas som en underaktivitet till objekt- och IT-verksamhet för att säkerställa 

stabilitet och förändring i till exempel ett IT-system (Nordström & Welander, 2007). För detta 

arbete avser förvaltning alltså IT-förvaltning. 
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Då stabilitet och förändring lätt kan betraktas som varandras motsatser, görs en ytterligare 

uppdelning av begreppet förvaltning, i underkategorierna vidmakthållande och 

vidareutveckling. Med vidmakthållning så avses ofta en kombination av felrättningar, daglig 

IT-drift, användarstöd och underhåll, medan vidareutveckling avser anpassningar och 

förbättringar (Nordström & Welander, 2007). 

 

Då förvaltning utifrån denna teori inkluderar vidareutveckling, blir en central fråga för denna 

studie gränsdragningen mellan projektutveckling och vidareutveckling inom förvaltning. 

Nordström & Welander (2007) menar att det i praktiken existerar en gråzon mellan utveckling 

och förvaltning eftersom en del förvaltning helt enkelt innebär utvecklingsarbete. En strikt 

teoretisk avgränsning blir alltså inte gångbar, utan det blir snarare en organisatorisk fråga om 

huruvida, till exempel en större vidareutveckling inom en förvaltning, bör och kan hanteras 

som ett projekt, inom eller utanför förvaltningens ansvarsområde. 

 

3.2.1 Ändringshantering 

Inom förvaltning är ändringshantering enligt Nordström & Welander (2007) det område som 

är mest frekvent förekommande, framför förvaltningsstyrning, användarstöd och daglig IT-

drift och underhåll. Med ändringshantering avses allt arbete med en ändring från det att 

behovet uppstår tills det att ändringen införts och behovet upphört och det är inom denna 

aktivitet som utveckling och därav också kravhantering bedrivs. Därför berörs denna aktivitet 

exklusivt i denna studie. 

 

Ändringshanteringen är till störst del sekventiell. Figur 1 illustrerar aktiviteterna i en planerad 

ändringshantering och vilka organisatoriska parter som deltar i respektive aktivitet. 

 

Figur 1. Ändringshanteringens föreslagna aktiviteter och roller (Nordström & Welander, 

2007, s.59) 
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Initiering sker via en kommunikationskanal till en kontaktperson inom 

förvaltningsorganisationen och informerar om ändringens syfte, eventuella deadlines och hur 

många som ändringen berör. Beredningen innebär att en detaljerad beskrivning av vilket eller 

vilka program som påverkas och hur ändringen ska se ut, samt att en analys över ändringens 

konsekvenser i form av resurs-. tids- och kostnadsuppskattningar samt en fördelning av 

uppdraget. Prioritering innebär ofta att ändringen klassas i någon av kategorierna akut 

ändring, normal ändring inom eller utom avtal, önskemål eller ingen ändring. Genomförande 

består av ändring i kod och objektverksamhet samt ändring i dokumentationen, åtföljt av en 

beskrivning och eventuell utbildning i utfallet av ändringen. Test innebär ett upprättande av 

testdokumentation, genomförande av tester på program, integration och system, 

genomförande av acceptanstest och ändring av användardokumentation. Införande sker 

vanligtvis antingen kontinuerligt genom att ändringar behandlas i den takt de uppstår, eller i 

releaser där flera ändringar införs vid en särskild tidpunkt. Underhåll eller daglig IT-drift 

pågår ständigt även utan särskild initiering. Det består i mer eller mindre av automatiserade 

rutiner, flöden och arbeten. 

3.3 Kravhantering 

Kravhanteringsprocessen beskrivs av Lars Wiktorin (2003) som en samling aktiviteter genom 

vilka god kravhantering säkerställs. De aktiviteter han listar är insamling, dokumentation, 

prioritering, verifiering och validering samt förvaltning. Eriksson (2008) lägger till 

strukturering som en aktivitet som pågår löpande under hela kravhanteringsprocessen, och 

han kallar verifiering och validering för kvalitetssäkring. Tillsammans bildar dessa två teorier 

innebörden av kravhantering så som ämnet berörs i detta arbete. Nedan listas de aktiviteter 

som kravhantering anses bestå av. Följande delar syftar till att beskriva vad varje aktivitet 

innebär och varför den bör utföras men också ta fram vilka riktlinjer som finns i arbetet med 

kravhantering i respektive del. 

 

3.3.1 Insamling 

Under insamlingen definieras systemets syfte, mål, målgrupp, omfattning och avgränsning.  

Syftet med insamlingen är att hitta de uttalade och förväntade önskemål och behov som 

intressenterna har på systemet. Dessa utgör sedan de krav som kommer att ligga till grund för 

allt efterföljande arbete, och består av en verksamhetsanalys som identifierar var ett IT-
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system kan stödja verksamheten (Eriksson, 2008. Wiktorin, 2003). Insamling benämns inom 

förvaltning som initiering och kan genomföras via exempelvis telefon och e-post till aktuella 

kontaktpersoner i förvaltningsorganisationen (Nordström & Welander, 2007).  

 

3.3.2 Prioritering 

Under utveckling och förvaltning av system är det vanligt att resursmässiga begränsningar 

eller motstridigheter mellan icke-funktionella krav medför att alla krav inte kan realiseras 

(Wiktorin, 2003). Samtidigt medför olika krav olika stor nytta för verksamheten och är 

förknippade med olika stora kostnader och risker (Eriksson, 2008). Prioritering syftar till att 

identifiera vilka krav som ger störst nytta och är förknippade med störst risk och resursåtgång, 

och att rangordna kraven inbördes därefter, för att fastställa i vilken ordning kraven ska 

realiseras (Eriksson, 2008. Wiktorin, 2003). Wiktorin (2003) beskriver en rangordningsskala 

där krav kategoriseras som tvingande, önskvärda eller kompletterande, där tvingande krav 

inte är förhandlingsbara utan absolut nödvändiga för systemets funktion, medan önskvärda 

krav ökar systemets nyttovärde men är förhandlingsbara, och kompletterande krav enbart 

bidrar marginellt till systemets helhet. 

 

3.3.3 Dokumentation 

Dokumentation består i huvudsak av att beskriva de insamlade kraven och hur de ska 

realiseras samt hur realiseringen gått till (Eriksson, 2008. Wiktorin, 2003). Enligt Eriksson 

(2008) tillför kravdokumentationen värde till en utveckling genom ett antal punkter, förutsatt 

att dokumentationen utförs i lämplig omfattning för utvecklingen. Den beskriver beställarens 

och leverantörens överenskommelse kring vad systemet ska tillhandahålla, och ligger därmed 

till grund för en objektiv bedömning av systemets kontraktsuppfyllnad. Genomförd på ett 

strukturerat sätt ökar den kravens tydlighet då det krävs en intellektuell insats av de 

inblandade för att noggrant kunna beskriva kraven, vilket minskar risken för missförstånd 

Genom att beskriva vad som ska göras visar dokumentationen också vad som ligger utanför 

utveckling och därför inte ska göras. Vidare möjliggör eller förenklar en tydlig och 

strukturerad kravdokumentation aktiviteter som tids -och kostnadsestimering, beställningar 

mot externa leverantörer i samband med upphandlingar, överlämningar till nya användare och 

tekniska miljöer, vidareutveckling samt formella beslut. Slutligen ger kravdokumentationen 

en spårbarhet i utvecklingsarbetet och kan användas till att i efterhand motivera ett visst 

tillvägagångssätt (Eriksson, 2008). 
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3.3.4 Kvalitetssäkring 

Wiktorin (2003) hävdar att en kravspecifikation alltid kommer innehålla någon form av 

ofullkomligheter, vilket Eriksson (2008) förstärker genom att hävda att alla dokument 

innehåller fel och förbättringsområden. Kvalitetssäkring av kraven syftar således till att hitta 

dessa fel och förbättra kvalitén på det berörda dokumentet eller specifikationen, innan 

felaktigheter byggs in i systemet.  I praktiken utgörs kvalitetssäkringen av någon form av 

formell eller informell granskning av den dokumentation vars syfte är att beskriva det 

blivande systemet. Till exempel kravspecifikation, funktionsspecifikation, designspecifikation 

och övrig liknande (Eriksson, 2008). 

 

3.3.5 Förvaltning 

Eriksson (2008) och Wiktorin (2003) är eniga om att kraven kommer förändras under arbetets 

gång, och att ett lyckat utvecklingsarbete bör innehålla ett strukturerat angreppssätt för att 

hantera dessa förändringar. I huvudsak består ett sådant angreppssätt av regler för när och hur 

ändringar i kraven får ske, samt utredning av vilka konsekvenser ändringen får på systemets 

kostnad och implementation. Lämpligtvis bör förvaltningen av kraven medföra spårbarhet, så 

att ett visst krav kan härledas till en viss implementation och vice versa.  

 

3.3.6 Strukturering 

Wiktorin (2003) talar inte om strukturering som en separat aktivitet alls, medan Eriksson 

(2008) beskriver den som en delaktivitet i övriga aktiviteter som pågår under hela 

kravhanteringen för att ge överblick och hanterbarhet i kravhanteringen. Ämnet behandlas 

löpande inom övriga aktiviteter, främst i form av förslag på tekniker och verktyg för att skapa 

god struktur (Eriksson, 2008). 
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4. Resultat och analys 

Nedan presenteras svaren på delfrågorna ”Hur bedrivs kravhantering i projekt?” och ”Hur 

bedrivs kravhantering i förvaltning?”. Under rubriken 5.7 Sammanställning av resultat 

presenteras svaret på delfrågan ”Vilka likheter och skillnader finns dem emellan?”. 

4.1 Insamling 

4.1.1 Insamling av krav i projekt 

PR1 uppger att det första steget i en insamling är att ha ett uppstartsmöte med kunden och att 

det är på detta möte som alla kraven samlas in. Är upplevelsen under själva utvecklingen att 

det är missförstånd med kunden så tillämpas workshops för att reda ut dessa frågetecken.  

PR2 berättar att det första steget i insamlingen är att åka ut på studiebesök där det görs 

intervjuer och att utifrån denna information försöka översätta det in i ett system. PR3 uppger 

att det sker ett möte med kunden, oftast workshops, där syftet med systemet diskuteras och att 

det sker en diskussion där hen agerar som ett bollplank för kunden. Detta är ett sätt som 

Eriksson (2008) beskriver som ett effektivt sätt där det på kort tid går att få fram de mest 

övergripande kraven. Samtliga projektrespondenter påtalar att det ibland är svårt att förstå vad 

kunden vill ha och att en stor uppgift ligger i att lista ut detta och varför. Detta är någonting 

som Lauesen (2002) benämner som en insamlingsbarriär där kunden i de flesta fall inte kan 

uttrycka vad de vill ha. Att det är svårt att förstå kunden är också något som Jiang et al. 

(2009) också belyser som en vanlig utmaning. De menar att man som utvecklare i sådana här 

lägen bör uppmuntra kunden till vidare kommunikation för att på så vis förbättra 

kommunikationen mellan dem. Utvecklare bör i lägen som dessa ta rollen att hjälpa kunden 

att bättre beskriva vad de vill ha (Dale & Saiedian, 1999). 

 

4.1.2 Insamling av krav i förvaltning  

FR3 är den enda av förvaltningsrespondenterna som beskriver ett utarbetat tillvägagångssätt 

för att bättre förstå kundens önskemål. Hen uppger dock att de gör på många olika sätt men 

att detta tillvägagångssätt har fungerat bra. I detta tillvägagångssätt görs en analys av det 

befintliga systemet och som sedan illustreras i en processkarta, som matchas mot en 

processkarta som tar fram hur systemet är tänkt att se ut efter att kundens önskemål 

realiserats. Dessa tjänar sedan som underlag för en diskussion via ett möte med kunden om 

huruvida kundens önskemål uppfattats rätt. Den här tekniken som FR3 tar upp skulle kunna 

ses som en variant av en användningsfallsmodellering som Eriksson (2008) tar upp, där 
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aktörer identifieras och vilka användningsfall som finns. Denna teknik ska då hjälpa till att 

överbrygga många kommunikationsproblem som finns mellan utvecklare och kund (Eriksson, 

2008). FR1 och FR2 menar att själva insamlingstekniken skiljer sig mycket från de olika 

situationerna och att det därför inte finns någon mall på hur man jobbar i insamlingen. De 

nämner båda två att de får in ärenden i bl.a. ett ärendehanteringssystem där FR1 också 

påpekar att hen oftast vet om i förväg när någonting inkommer där på grund av den löpande 

kommunikationen som hen har med kunden.  

 

Samtliga förvaltningsrespondenter uppger att det inom förvaltning är relativt små krav som 

kommer in. FR1 och FR3 nämner båda att det är utmanande att förstå varför kunden vill ha 

det som hen önskar och att de också får känslan av att kunden själv inte alltid vet det. Precis 

som i projekt går det även här att bekräfta detta problem som ett av de vanligaste i 

insamlingen av krav (Lauesen, 2010). Dale & Saiedian (1999) förklarar att när kunden inte 

kan uttrycka sina behov så beror det vanligtvis på att kunden endast är expert på sin 

nuvarande applikation, men de är inte experter på själva processen att utveckla nytt. De har 

därför ingen aning om vad de överhuvudtaget kan önska sig på grund av det faktum att de inte 

vet vad som är möjligt att göra. De båda respondenterna uppger att det därför är viktigt att 

hjälpa kunden att själv förstå sin situation och på så sätt komma fram till om den första 

önskningen verkligen stämmer överens med det som kunden egentligen vill ha.  

 

Något som samtliga förvaltningsrespondenter påpekar är att kundrelationen påverkar 

insamlingen av krav mycket. Hur väl man förstår varandra menar de utgår från vilken relation 

man har med kunden, hur väl man känner varandra och hur pass öppen dialogen med kunden 

är. FR1 nämner att det är viktigt att förstå deras språk och jargon och FR3 uppger att det är 

viktigt att prata ett språk som kunden faktiskt förstår, är kunden t.ex. inte så tekniskt kunnig 

så är det bättre att prata mer om den önskvärda funktionaliteten i systemet. Detta är någonting 

som Nordström & Welander (2007) också bekräftar som ett vanligt hinder när det kommer till 

initiering inom förvaltning, att det precis som FR1 och FR3 uppger därför är viktigt att 

behärska varandras språkbruk och på så sätt öka förståelsen mellan varandra. Katasonov & 

Sakkinen (2004) skriver att ett av de mest centrala problemen i att uppnå förståelse från en 

kund är om kunden exempelvis har brist på teknisk erfarenhet.  

 



 26 

4.2 Prioritering 

4.2.1 Prioritering av krav i projekt 

PR1 uppger att de brukar prioritera alla krav under ett uppstartsmöte eller kanske under en 

sprintplanering. Innan en utveckling börjar så ska alla kraven i Product backlog vara 

prioriterade. Helst så ser PR1 att kunden prioriterar kraven. PR1 menar att det ibland är svårt 

för kunder att prioritera då hen upplever att kunden kan tycka att alla krav är lika viktiga. Att 

kunden tenderar att tycka att alla krav är lika viktiga är vanligt menar Lausen (2002) och att 

det därför kan ta lång tid att nå samförstånd gällande prioriteringen mellan kunden och 

utvecklaren. Har kunden inte möjlighet till att prioritera så prioriterar PR1 kraven själv, i 

dessa fall är det däremot viktigt att ”få med sig kunden ombord”. PR2 berättar att prioritering 

av krav är en svårighet som de befinner sig i just nu och att prioriteringen i princip inte går till 

alls, PR2 menar dock att hen är väl medveten om att det måste prioriteras. I det projekt hen är 

i nu så är det mer en fråga om något ska göras eller inte och att det istället blir en logisk 

prioritering som faller sig naturligt internt.  

Att PR2 är medveten om att en prioritering är nödvändig att göras styrks av Eriksson (2008) 

som grundar detta i att det aldrig finns tillräckligt med tid för att kunna realisera alla krav 

samt att en prioritering också lägger grunden till ett effektivare arbete. Även Wheatcraft, 

Ryan & Dick (2014) skriver att det är viktigt att ge prioritering på kraven för att en förståelse 

av ett kravs prioritering gör det lättare att bättre planera utvecklingsaktiviteter. PR2 pratar om 

att gruppera upp det som ska göras i olika delar, exempelvis efter typen av funktionalitet. Är 

det flera saker som ska göras av en utvecklare får utvecklaren välja vilken sak hen ska göra 

först och detta menar PR2 kan vara en problematik då hen kanske tenderar att prioritera saker 

som hen tycker är roligare utifrån det personliga intresset framför det som kanske ger mer 

nytta för projektets planering.  PR3 uppger att det ofta blir en logisk prioritering där 

funktionaliteten går först och saker som är mer ”nice-to-have” får en lägre prioritet. Detta på 

grund av att funktionaliteten behöver mer tid i testmiljö än vad ”nice-to-have”-saker gör. Med 

nice-to-have menar PR3 saker som inte påverkar systemet och som går att gå live med, ofta 

kosmetiska förändringar. Prioriteringen sätter PR3 själv och efter att hen gjort det går hen 

igenom det med kunden. Där motiverar hen alla prioriteringar som gjorts och tar från kunden 

emot kritik på prioritering och eventuellt ändrar ordningen på något krav. PR3 uppger att 

kundens delaktighet i prioriteringen varierar mycket mellan olika kunder då det helt beror på 

hur delaktig kunden vill vara. En aspekt som ofta påverkar prioriteringen menar PR3 är 

kombinationen av snäva tidsdeadlines och ett komplext system som det kan vara svårt att ta in 
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extra resurser till som samtidigt ska hinna sätta sig in i systemet och sen också bidra med 

arbetskraft för att hinna med kundens deadline. Detta menar PR3 kan vara en ekvation som 

inte går att lösa. Detta är också någonting som Thakurta (2015) menar är en av anledningarna 

till att prioritering måste göras, att alla krav oftast inte hinner realiseras på grund av 

begränsningar i både tid och resurser.  

4.2.2 Prioritering av krav i förvaltning 

FR1 uppger att de sätter egen intern prioritering delvis, men att de helst prioriterar 

tillsammans med kunden. Delar som är verksamhetskritiska prioriteras högst och de är också 

de delarna som helst börjas med då det är dessa delar i test som är önskvärt att lägga mycket 

tid på. Denna typ av krav är någonting som Nordström & Welander (2007) benämner som 

akuta krav och att de alltid, precis som FR1 säger, bör prioriteras högst. Finns det inget som 

är verksamhetskritiskt är det olika hur det prioriteras, men oftast prioriteras delar som 

uppfattas mer svårlösta och tyngre först för att kunna lägga mycket tid på att sedan testa 

funktionaliteten. FR1 menar att prioriteringen faller sig naturligt och att hen inte upplever 

några svårigheter i denna del. FR2 berättar att prioritering inte varit särskilt aktuellt för dem. 

Hen menar att alla krav som inkommit har kunnat förverkligas på en gång då de alltid funnits 

tid till det direkt. De fall där det är flertalet krav samtidigt så får kunden bestämma vad som 

ska göras först. FR3 är inne på samma spår med att kraven rangordnas om det finns flera krav 

samtidigt. Kraven prioriteras då utifrån vilken påverkan det har på systemet och incidenter 

och saker som det är mer bråttom med går först, så kallade akuta krav som Nordström & 

Welander (2007) benämner det. Den personen som tar emot kravet i 

ärendehanteringssystemet är också den personen som är först med att uppskatta en 

prioritering på det. Detta menar FR3 är en utmaning då det inte alltid är samma person som 

sätter denna prioritering. FR3 uppger att de i den större förvaltningen som hen sitter i har en 

förvaltningsgrupp bestående av personer från företaget och kunden och att dessa tillsammans 

prioriterar.  

4.3 Dokumentation 

4.3.1 Dokumentation av krav i projekt 

PR2 och PR3 uppger båda två att det sällan gås in på detaljer i kraven innan ett avtal är 

påskrivet mellan kunden och dem och att det är först efter det som själva kravinsamlingen 

påbörjas. Detta går emot vad Wiktorin (2003) skriver om kravspecifikationen då han uppger 

att ”Tanken är att kravspecifikationen skall vara underlag för att inledningsvis träffa avtal 
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mellan beställare och leverantör…”. PR1 uppger att det finns mallar som fungerar som ett 

lösningsförslag på hur kraven ska fås ned på en detaljerad nivå med bl.a. tidsestimat och 

kostnad som skickas till kunden. Hen nämner också lösningsförslaget som ett dokument till 

utvecklarna där det detaljerat beskrivits vad varje krav innebär för jobb och att detta också 

skickas till kunden. PR2 uppger att de dokumenterar processgrafer som fungerar som 

beskrivning på hur kunden för sig i sitt system som de använder idag för att kunna utföra 

vissa uppgifter samt att de även dokumenterar spec-workshops som de haft tillsammans med 

kunden. Dessa typer av artefakter beskriver Dale & Saiedian (1999) som något som är bra för 

att beskriva kraven på ytterligare en nivå och att på så sätt få en ökad klarhet i kravens 

detaljer. PR3 uppger att sättet att dokumentera på skiljer sig mycket från projekt till projekt. 

Ibland skrivs dokumentation efter att ett projekt är klart, ibland så skrivs dokumentationen 

före projektstart men i vissa fall så skrivs i princip ingenting utan där det istället finns lite 

anteckningar från möten m.m. PR3 uppger också att i de flesta projekten som hen sitter i har 

de ett ärendehanteringssystem där de har ärenden med ärendenummer kopplat till kraven. 

Samtliga projektrespondenter tar fram både för- och nackdelar med dokumentation. En 

nackdel är enligt PR3 att hen upplever att det i vissa fall känns som bortkastat då kunden ändå 

inte läser dokumentationen som skrivits och att den tiden istället kunde lagts på någonting 

annat. PR1 berättar att det inte är alla som gillar att dokumentera och att det ibland krävs en 

påminnelse till folk att göra detta. Att det inte upplevs som värdeskapande är också något som 

PR2 nämner. Samtliga projektrespondenter uppger att de tycker att det är en fördel att 

använda det som dokumenterats i kommunikationen till kunden så att kunden dels får en 

transparens i projektet men också så att hen ser vilka besluts som tagits och vilka lösningar 

som gjorts.  

 

4.3.2 Dokumentation av krav i förvaltning 

Under frågan om hur respondenterna dokumenterar anger alla tre förvaltningsrespondenter att 

de använder ett ärendehanteringssystem och att alla ändringar/krav lagras där och på så sätt 

också dokumenteras.FR1 och FR2 uppger båda att det finns ett ansvar på utvecklarnas axlar 

att dokumentera vad de gör. FR3 är den enda av förvaltningsrespondenterna som beskriver 

dokumentationen och hur den går till mer utförligt. Hen uppger att den första initiala 

dokumentationen börjar med processkartorna där alla händelser är numrerade. Precis som i 

projekt så ses även detta som en bra artefakt för att detaljera kraven (Dale & Saiedian, 1999).  

Varje händelse har ett ärendenummer och både dokumentationen och källkoden får sedan 

samma ärendenummer. FR1 och FR2 är båda inne på att hur dokumentationen sker beror 
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mycket på situationen. FR1 menar att det under utvecklingen mest blir små kommentarer som 

dokumenteras och om saker och ting går bra så dokumenteras det inte så mycket. FR2 

beskriver det hela mer som en dialog och att relationen mellan kunden och dem styr hur pass 

mycket dokumentation som är nödvändigt, en bra relation gör att det behöver dokumenteras 

mindre då det finns ett större förtroende mellan kund och leverantör. Något som är svårt med 

dokumentation menar FR3 är att alla inte tycker det är särskilt kul att dokumentera. FR2 

uppger att kunden inte alltid heller tycker att det är värt att spendera pengar på dokumentation 

då kundens intresse endast ligger i att få sitt system.  

4.4 Kvalitetssäkring 

4.4.1 Kvalitetssäkring av krav i projekt 

Både PR1 och PR3 presenterar kraven för utvecklarna och ber dem att läsa igenom kraven för 

att se om de förstår dem. De båda uppger också att de som projektledare läser igenom 

kravspecifikationer. Förstår utvecklarna och projektledaren kraven så innebär det att kraven är 

tydliga och detaljerade. PR2 uppger att om kraven är otydliga så framkommer det under 

utvecklingsfasen genom att utvecklarna där reagerar. Hen uppger att det skulle varit 

effektivare att identifiera dessa tvetydigheter innan utvecklingsfasen. PR2 är den enda av 

projektrespondenterna som beskriver ett strukturerar angreppssätt på hur de försäkrar sig att 

kraven speglar det som kunden förväntar sig. Detta är någonting som Jiang, Klein, Wu & 

Liang (2009) skriver är viktigt att fastställa före projektstart då en gemensam förståelse av 

systemkraven och syftet med systemet krävs för att åstadkomma ett lyckat system. Detta görs 

enligt PR2 genom att de presenterar grafer och detaljspecifikationer till kunden och att 

eventuella missförstånd mellan dem och kunden fångas upp där. Att översätta kraven från ett 

språk till ett annat beskrivs som ett bra sätt då det kan leda till att identifiera mindre ambitiöst 

formulerade krav. Att hjälpa kunden att dessutom visualisera gör det lättare att se till så att 

kund och leverantör verkligen har förstått varandra (Katasonov & Sakkinen, 2004). PR3 

validerar detta genom den öppna kommunikationen och PR1 kan tycka att det ibland finns ett 

motstånd från kunden att validera kraven flera gånger då kunden inte har tid att göra det. Att 

kunden inte har tid att träffas är någonting som Dale & Saiedian (1999) tar upp som ett utav 

de underliggande svårigheterna när det kommer till insamling för att kunna verifiera kraven.  

 

4.4.2 Kvalitetssäkring av krav i förvaltning 
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FR1 beskriver sin kvalitetssäkring som att hen ska förstå hela kedjan och att det inte ska 

finnas tvetydigheter i den, vilket det sällan gör eftersom att hen, utvecklarna och kunden ofta 

förstår varandra väl. Att kontrollera så att kraven förstås beskriver Katasonov & Sakkinen 

(2004) som ett vanligt sätt att validera på, men att det dock krävs en hög teknisk expertis för 

att kunna göra det. FR2 uppger att de tillsammans med kunden tar fram vad som behövs och 

att det därav inte finns en uppstyrd kvalitetssäkring. Utvecklarna är också ofta med på möten 

med kunden och i och med det så kvalitetssäkras allt på en gång. När FR2 ska skicka 

kravspecifikationer kopplade till källkoden så är det desto viktigare att det blir rätt och att det 

som hen kan göra är att försäkra sig om att hen förstått kunden och specificera den 

kravspecifikationen så tydligt som möjligt. FR3 uppger att de själva gemensamt bestämmer 

om ett krav är av god kvalité och inte kommer missuppfattas. FR3 berättar om ett något mer 

tydligare angreppssätt där de identifierar och skriver ned alla risker och diskuterar med 

kunden angående påverkan och sannolikheten med dessa krav.  

4.5 Förvaltning 

4.5.1 Förvaltning av krav i projekt 

PR1 uppger att de hanterar kravändringar som ett tillägg i nästa sprint. PR3 uppger att nya 

krav blir en ny beställning som ses som nästa del i projektet om det är ett fast projekt. PR3 

uppger att hen ofta märker att kunder tror att ny funktionalitet är samma sak som en ändring, 

detta är också någonting som PR2 tar upp. PR2 beskriver en utförligare förändringsprocess 

som kravet får gå igenom där kunderna ombeds att fylla i ett dokument med syfte till 

ändringen och samma dokument fylls även i av de i projektet gällande vilka konsekvenser 

detta leder till. Samtliga respondenter har något typ av process som kraven får gå igenom när 

de ändras samt ett ”regelverk” för när kraven får ändras och detta är också någonting som 

Eriksson (2008) skriver är viktigt. Detta för kraven inte ska kunna ändras löpande då det 

enligt Eriksson (2008) ger konsekvenser som minskad arbetsro för de som jobbar med kraven.  

 

4.5.2 Förvaltning av krav i förvaltning 

FR1 uppger att kravändringar blir till helt nya krav. Först och främst så berättar de för kunden 

att det får bli ett nytt krav och att så länge det görs klart för kunden hur det ligger till så brukar 

det inte vara några problem när det kommer till ändringar. FR2 uppger att kravändringar från 

kunden gentemot dem hanteras allt eftersom och att det inte finns något speciellt angreppsätt. 

Är det kravändringar till de som utvecklar i källkoden så blir det olika versioner på 
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kravspecifikationer som skickas. FR3 uppger att de direkt rapporterar till kunden att de nu 

ändrar i kraven och att de sedan har en dialog kring pengar, tid och mål. Hen uppger dock att 

det sällan blir någon stor grej när det ändras i kraven eftersom att det är små ändringar som 

det gäller och att det därav ofta sker pö om pö.  

4.6 Strukturering  

4.6.1 Strukturering av krav i projekt 

PR1 uppger att de strukturerar upp kraven i TFS där de kan få en visuell bild av det hela 

innehållande alla krav, vad de jobbar med och vad som ligger i framtiden. De har också en 

backlog med sprintar där kraven också har nuvarande statusar. Ibland används också Trello.  

PR2 uppger att de strukturerar kraven i Worddokument i en filstruktur där filnamnet refererar 

till kravnumret. Hen uppger också och att de inte använder sig av något systemstöd för 

kravhantering men att de brukar ha en sida på SharePoint eller något annat 

dokumenthanteringssystem där de har filstrukturen. PR3 uppger att de jobbar i kundens 

ärendehanteringssystem som bidrar till bra översikt där de kan se vad som finns planerat och 

hur långt de kommit. Hen uppger att det ibland används SharePoint och TFS eller ibland bara 

mail, det är mycket olika. Att man använder olika verktyg för att hantera kraven är någonting 

som Bourne (2012) inte rekommenderar. Istället är det bättre att standardisera ett 

kravhanteringsverktyg inom en organisations alla projekt, detta för att göra det lättare för bl.a. 

återanvändning. Bourne (2012) menar dock att denna standardisering bör balanseras med det 

faktum att alla projekt är olika och att det därav måste vara tillåtet att göra vissa anpassningar 

för det specifika projektet. Han skriver också att när kunden själva har ett standardsystem så 

påverkar det också valet av kravhanteringsverktyg. 

 

4.6.2 Strukturering av krav i förvaltning  

FR1 uppger att det inom förvaltning är så pass små förändringar och att de därför inte behöver 

strukturera upp dem mer än vad de är inom ärendehanteringssystemet. Hen menar att om det 

behövs mycket struktur bland kraven så kan det istället ses lite som en varningsflagga på att 

det möjligtvis bör bli ett projekt på grund av att omfattningen av ändringarna är så pass stor. 

Detta är någonting som Nordström & Welander (2007) också håller med om och de menar att 

om de planerbara ändringarna blir alltför stora bör en övervägning göras om de istället skall 

hanteras som projekt. FR2 uppger att de har en förändringslista som mest är i stora drag men 

hänvisar också till att det mesta redan finns i ärendehanteringssystemet. FR3 uppger att de i 
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hens team använder sig av en SharePoint-sida där det finns en översikt av vilka krav som 

finns, vem som gör vad och hur de ligger till.  

4.7 Sammanställning av resultat 

Nedan presenteras svaret på delfrågan ”Vad finns det för likheter och skillnader mellan 

projekt och förvaltning?”.  I de fall som där kolumnerna saknar innehåll och är tomma så 

innebär det att det inte framkom någon likhet eller skillnad.  

 

 

 

 

Insamling 

 Projekt Förvaltning 

 

Skillnader 

Teamen uppger att de åker ut till 

kunden för något typ av möte, 

workshop eller studiebesök. 

 

Insamlingen kan här gå till på många 

olika sätt och behöver inte 

nödvändigtvis innebära att ett möte 

med kunden inträffar 

Likheter De båda upplever en svårighet med att förstå vad kunden vill ha och varför 

Prioritering 

 

Skillnader 

 

Kundens delaktighet i prioriteringen 

kan variera, därav sköts prioritering 

ibland av teamet själva, ibland av 

kunden och ibland gemensamt. Vad 

som prioriteras högst varierar. 

Undantaget är PR2 som uppger att de 

inte prioriterar men att de mer delar 

upp projektet i olika delar.   

 

Det behöver i vissa fall inte ske någon 

prioritering men om det ska göra det 

sker det oftast i samband med kunden 

och verksamhetskritiska krav, så 

kallade akuta krav, prioriteras högst. 

Likheter  

Dokumentation Skillnader 

 

Här dokumenteras lösningsförslag, 

processgrafer och spec-workshops. 

 

Ärendehanteringssystemet utgör en stor 

del av dokumentationen. Det nämns 

också processkartor som dokumenteras. 
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Likheter 

Hur mycket som dokumenteras verkar skilja sig från fall till fall. Det finns olika 

synpunkter på att dokumentera. Ibland nämns det som tungt och tråkigt och 

ibland uppges det inte alls vara särskilt tråkigt och att det handlar om att 

dokumentera lagom mycket eller näst intill ingenting.  

Kvalitetssäkring 

Skillnader 

 

 

 

Likheter 

Kontrollen av att kraven är tillräckligt tydliga och inte blir missförstådda 

uppger fem av sex respondenter sker tack vare utvecklarnas input men också 

beroende på vad hela teamet upplever. Undantaget är PR2 som uppger att 

utvecklarna kontrollerar kraven först när det är dags för utveckling, och att det 

då kan betraktas som lite av ett bakslag ifall man kommer fram till att de är 

svåra att förstå. Hur man kvalitetssäkrar att kraven speglar kundens önskemål 

skiljer sig mellan alla team.  

Förvaltning  

Skillnader 

Ändringar måste gå igenom någon typ 

av process för att komma med i 

projektet. De kan hamna i nästa sprint, 

ses som en ny beställning eller gå 

igenom en förändringsprocess. Det är 

svårt att skilja på om kunden kommer 

med ändringar eller om de kommer 

med ny funktionalitet.  

Ändringar behandlas allt eftersom. Det 

behöver inte bli en stor process kring 

dem. Mycket i denna situation menar 

respondenterna handlar om att 

kommunikation med kunden. 

Likheter   

Strukturering 

Skillnader SharePoint, TFS och Trello.  

Alla förvaltningsrespondenter använder 

sig av ett ärendehanteringssystemet. 

Vissa använder också förändringslista 

och SharePoint 

Likheter 
Hur man strukturerar upp kraven är olika i alla team. Det är  mycket beroende 

på hur varje projekt/förvaltning ser ut. 
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5. Diskussion  

5.1 Skillnader i kravhanteringen  

Både när det kommer till insamling och prioritering av krav så framgår det av resultatet att i 

projekt sker dessa aktiviteter mer utarbetat än vad det gör i förvaltning, även fast FR3 nämner 

ett mer utarbetat sätt. I förvaltning framgår det att insamlingen sköts lite mer allt eftersom 

samt att en prioritering inte alltid är nödvändig, men i de fall det är nödvändigt så är det ofta 

de verksamhetskritiska kraven som prioriteras högst, vilket Nordström & Welander (2007) 

också förespråkar. Att dessa aktiviteter i förvaltning skiljer sig på avseende vad man gör, hur 

man gör och hur ofta går också väl ihop med Cox et al. (2008) och deras studie där de kom 

fram till att organisationer använder kravaktiviteter beroende på hur pass värdefulla de 

upplevs av användarna. I projekt så framgår att det finns ett större behov av dessa aktiviteter i 

kravprocessen. Detta skulle kunna bero på att i en förvaltning upplevs inte alltid det 

strukturerade arbetssättet i dessa områden som nödvändiga då det redan finns en relation med 

kunden. Att kravhanteringen i systemförvaltningen sköts ad hoc är någonting som Berndtsson 

(2010) kom fram till i sin uppsats och jag tycker att resultatet av förvaltningens kravhantering 

pekar åt det hållet också. Även om detta inte är någonting som kan bekräftas utifrån 

Berndtssons uppsats att det jag kommit fram till är ”rätt eller fel” upplever jag ändå att det är 

intressant att förhålla sig till.  

 

Eftersom det oftast jobbas med nya kunder i ett projekt så krävs det att i varje projekt lära 

känna kunden och dess önskemål varje gång, medan man i förvaltningen kanske är mer 

införstådd i vad kunden önskar sig på grund av relationen med kunden. Samtidigt så skulle 

den välbekanta relationen mellan kund och utvecklingsteam i förvaltning kunna vara en 

nackdel på så sätt att det kan ske ett antagande att man har förstått varandra, fast det kanske 

egentligen är så. Detta beskriver Eriksson (2008) som ett vanligt problem, att beställare och 

leverantör blir så vana att arbeta tillsammans att kraven blir sämre eftersom att de känner 

varandra. Att känna varandra väl tror jag därav kan vara en fördel såsom nackdel, beroende på 

hur det betraktas. Eftersom att både förvaltning och projekt ser att det är en utmaning att 

förstå kunden bekräftar det åter att det är en utav de svåraste utmaningarna, precis som 

(Lauesen, 2010) beskriver det som.  
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Det framkommer att det generellt är olika på hur dokumentation sker från fall till fall, men i 

projekt så dokumenteras det fler artefakter än vad det görs i förvaltning. Detta skulle kunna 

förklaras av att i projekt utförs flera aktiviteter inom insamling än i förvaltningen och att det 

därav finns mer att dokumentera. Jag tror också att det kan upplevas som ett större behov att 

dokumentera i projekt, då det gäller att komma ihåg vad som kom överens om ifall 

projektteamet och kunden missförstått varandra på slutet när projektet är färdigutvecklat. Att 

det dokumenteras mindre artefakter i förvaltning skulle kunna bero på att kunden och 

förvaltningsteamet har en relation där de ”litar på varandra” och att både kunden och teamet 

gärna ser att det läggs krut på att jobba och inte dokumentera allt för mycket. Utöver detta så 

tror jag att hur mycket som dokumenteras också kan komma att bero på vilken inställning 

som finns till det då det framkommer ur resultatet är att det finns mycket olika synpunkter på 

att dokumentera.  

 

Samma trend följer också vidare när det kommer till förvaltning av krav där ändringar i 

kraven måste gå igenom fler processer i projekt än i förvaltning. En förklaring till detta skulle 

kunna vara, precis som de flesta förvaltingsrespondenterna säger sig tro att beror på, att det 

helt enkelt rör sig om ett färre antal krav och att dessa krav också är mindre än de krav som 

skulle kunna finnas i projekt.  

Alla förvaltningsrespondenter använder sig på något sätt av ärendehanteringssystemet men 

kompletterar vid behov med andra system. T.ex. när kunden efterfrågar flera ändringar 

samtidigt i systemet kan det behövas ett extra verktyg som SharePoint för att hålla koll på alla 

krav. I projekt skiljer sig alla teams strukturering av krav helt och hållet. Detta skulle kunna 

bero på att i projekt tilldelas en kravlista från första början och därmed behöver teamen lägga 

upp den på ett sätt som passar för just det teamet för att skapa bättre översikt vilket 

SharePoint, TFS och Trello bidrar med enligt mig. Bourne (2012) skriver att det är bättre att 

ha ett gemensamt standardiserat verktyg genom en organisations alla projekt, men att det ska 

finnas utrymme för att anpassa eftersom att alla projekt är olika. Att man i projekt ofta 

använder olika verktyg skulle kunna grunda sig i att de har olika behov inom teamen. 

Däremot så kan kundens påverkan i detta vara stor, precis som Bourne (2012) också skriver. 

PR3 nämner att de för tillfället jobbar i kundens ärendehanteringssystem vilket i detta fall är 

genom SharePoint, men kan variera beroende från projekt till projekt. Skulle ett 

systemutvecklingsföretag ha ett gemensamt verktyg för att hantera kraven i, skulle det kunna 

ge företaget och dess team en genomskinlighet och överskådlighet, förutsatt att alla teams 

kravhantering inte är låsta till endast teamens medlemmar. Liksom Bourne (2012) så kommer 
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även Cox et al. (2008) fram till att standardisering är någonting positivt inom kravhantering. 

Deras argument rör dock själva aktiviteterna, att de ska vara standardiserade genom en 

organisation och alla dess projekt. Förekommandet av standardiserade aktiviteter är inte något 

som framkommit från resultatet i den här studien. Detta skulle kunna bero på att alla team har 

sina egna tillvägagångssätt och att det är anpassat efter varje team och projekt. 

5.2 Likheter i kravhanteringen 

När det kom till kvalitetssäkring så framkom det mer likheter än skillnader. Gemensamt var 

att utvecklarna har mycket att säga till om när det kommer till huruvida kraven är lätta att 

förstå. Något som är gemensamt mellan projekt och förvaltning är att det inom de bådas 

respektive team skiljer hur kvalitetssäkring att kraven speglar kundens önskemål görs. Detta 

skulle kunna ha sin förklaring i att tillvägagångssättet som används för att få vetskap om detta 

till stor del sker genom kommunikation men också i insamlingen av kraven. Detta gör att 

varje team utformar sin egen metod för att kvalitetssäkra att kraven stämmer överens med 

kundens önskemål. Det är också någonting som närmar sig Platzack (2013) och hennes 

slutsats om att kravhanteringen i projekt ofta saknar generella tillvägagångssätt och att det 

istället anpassas efter projekten i fråga.  

 

Kvalitetssäkring kräver ofta en delaktig kund under hela processen för att det ska bli ett så bra 

resultat som möjligt. I projekt finns inte alltid de förutsättningarna då kunden ibland inte är 

tillgänglig och lägger därmed över ansvaret på utvecklingsteamet som därmed får utveckla på 

egen hand i hopp om att det blir det resultat som kunden efterfrågade. Detta var också 

någonting som PR1 lyfte fram som ett problem. Detta kan ställas i liknelse till det Dale & 

Saiedian (1999) i sin studie kom fram till att det är viktigt att känna igen behovet av 

involverandet av kunden för att förstå kraven. Att det inte alltid finns förutsättningar att 

kvalitetssäkra så ofta med kunden i projekt, fast att det kanske skulle behöva finnas, är 

någonting som López (2011) i sin studie kom fram till var nödvändigt kunna göra.  
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6. Slutsats 

Den här studiens syfte var att identifiera hur kravhantering bedrivs i projekt respektive 

förvaltning samt att identifiera skillnader och likheter mellan de två. Nedan följer slutsatsen 

utefter Stjärnans alla delar samt att studiens generaliserbarhet diskuteras.  

 

Insamling 

De flesta aktiviteter i kravhanteringens delar skiljer sig åt mellan projekt och förvaltning.   

I projekt utförs fler aktiviteter i insamling än vad som görs i förvaltning. Det sker en mer 

strukturerad insamling med intervjuer, studiebesök och workshops. Vad detta beror på skulle 

kunna vara att man i projekt oftare jobbar med nya kunder och projekt samt att det blir fler 

krav att jobba med på en och samma gång. Därav så är behovet större av att göra fler 

insamlingsaktiviteter.  

 

Prioritering  

Det utförs alltid någon typ av prioritering/rangordning av kraven i projekt medans det i 

förvaltning inte alltid anses nödvändigt. En anledning till detta skulle kunna vara att det är fler 

krav att jobba med i projekt som gör det nödvändigt att prioritera. I förvaltning är det inte 

alltid så att det behövs, men när det är flera krav att jobba med samtidigt så prioriteras de 

verksamhetskritiska kraven högst.  

 

Dokumentation 

Dokumentationen av krav skiljer sig mycket från fall till fall, men projekt har mer artefakter 

som dokumenteras än förvaltning. En stor del som bidrar till denna skillnad är att samtliga 

respondenter i förvaltning utgår från ett ärendehanteringssystem och upplever att mycket 

redan finns dokumenterat där. I och med att alla respondenter i förvaltning utgår från ett och 

samma ärendehanteringssystem där kunden lägger sina ändringar/krav så innebär det också att 

de har en gemensam grundstruktur, även fast de kompletterar med andra system eller 

dokumentstruktur om så är behovet.  

 

Strukturering 

I projekt skiljer sig alla teams strukturering helt och hållet. Detta skulle kunna bero på att i 

projekt tilldelas en kravlista från första början och därmed behöver teamen lägga upp den på 

ett sätt som passar för just det teamet för att skapa bättre översikt vilket SharePoint, TFS och 



 38 

Trello bidrar med enligt mig.  

 

Förvaltning 

Förvaltning av kravändringar behandlas mer ad hoc i förvaltning än i projekt. I projekt får 

ändringarna gå igenom någon typ av process för att komma med i systemet. Det finns 

däremot ingen gemensamhet i hur ändringsprocessen ser ut i projekt. En förklaring till denna 

skillnad är att ändringarna i förvaltning ibland kan göras på plats under möten med kund eller 

att de är mindre krav som hanteras och därav mindre ändringar att bemöta. Hur ändringarna 

tas om hand i förvaltning verkar vara helt beroende på situation och ändringens karaktär.  

 

Kvalitetssäkring  

Hur krav kvalitetssäkras är mer likt mellan projekt och förvaltning då det egentligen inte finns 

någon generell utarbetad metod för att kontrollera att kraven speglar kundens önskemål i 

varken projekt eller förvaltning, alla team har sina olika tillvägagångssätt för detta. En tänkbar 

förklaring skulle kunna vara att kvalitetssäkringen följer med hela tiden genom 

kommunikationen med kunden genom hela projektet/förvaltningen men också från 

insamlingen av kraven. Något som samtliga team tar upp är att utvecklarnas input på kravens 

tydlighet väger tungt.  

 

En slutsats som kan dras är att kravhantering som helhet bedrivs i större utsträckning inom 

projekt än förvaltning där det hanteras mer ad hoc. 

6.1 Studiens generaliserbarhet  

Förutsättningarna i alla projekt/förvaltningar är olika. I denna studie så jobbade två av tre 

förvaltningsrespondenter i en och samma förvaltning hela tiden. Detta innebär också att de 

hade en konstant och genomgående relation till kunden vilket gör att de lättare förstår, eller 

antar att de förstår, kunden. Därav minskar också behovet och utförandet av 

insamlingsaktiviteter. Jag är kritiskt mot att anta att man i alla förvaltningar känner kunden 

bättre än vad man gör i projekt och ”läser kunden bättre” och därav inte behöver göra så 

mycket insamlingsaktiviteter. Men det är definitivt någonting som kan tänkas påverka 

behovet av insamlingsaktiviteter där det är möjligt att det är lättare i en förvaltning. Något 

som också påverkar mängden insamlingsaktiviteter är antalet krav det handlar om men också 

dess omfattning. Ställs detta mot förvaltning så rör det sig ofta om färre krav och det kanske 
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därmed inte finns behov av att ha så mycket workshops, studiebesök och intervjuer som det 

behövs i projekt. Det går ändå att misstänka att generellt för alla kan vara att det i mindre grad 

sker strukturerade insamlingsaktiviteter i förvaltning än vad det gör i projekt. Att det även 

genomförs någon typ av prioritering/rangordning av kraven i projekt medans det i förvaltning 

inte alltid anses nödvändigt tror jag också kan vara mer generaliserbart då det ofta hanteras en 

större mängd krav i projekt och därav måste prioritera vilka som ska göras först.  

 

Att det i projekt dokumenteras fler artefakter än vad som görs i förvaltning grundar sig till 

stor del i att förvaltningsrespondenterna utgår från att de menar att ärendehanteringssystemet 

utgör en stor del i deras dokumentation. Denna skillnad behöver inte nödvändtigvis vara 

generaliserbar. I och med att alla förvaltningsrespondenter jobbade med 

ärendehanteringssystemet på något sätt så blev denna skillnad tydlig, men det är svårt att anta 

att alla förvaltningar har ett ärendehanteringssystem att utgå ifrån och som därav blir 

nyckeldokumentationen. Det blir också svårt att generalisera skillnaden mellan projekt och 

förvaltning avseende hur struktureringen av krav ter sig eftersom att alla 

förvaltningsrespondenterna utgick från ärendehanteringssystemet medan det gjordes olika i 

alla team i projekt.  

 

I projekt gällande förvaltning av krav för att hantera ändringar så går ändringarna igenom 

någon typ av process för att komma med i projektet. I motsats så hanterar förvaltningen 

kravändringar mer ad hoc. Eftersom att de i förvaltning har ett redan färdigt system som 

förvaltas så behöver inte kravändringarna nödvändigtvis innebära stora konsekvenser, vilket 

det kan göra i projekt. I projekt så finns det fler krav vilket också kan resultera i flera 

ändringar och därav behövs det mer strukturerade tillvägagångssätt för att hantera dem. Det 

här är någonting som jag misstänker är generellt för alla projekt och förvaltningar då jag 

uppfattar att teamens miljö samt begränsningar/förutsättningar inom fallföretaget inte är starkt 

nog att påverka detta för att det inte skulle ses som generaliserbart.   

 

En likhet i projekt och förvaltning är hur pass olika kvalitetssäkringen av krav går till inom 

alla team. Alla team har sina förutsättningar inom fallföretaget och hur de interagerar med 

kund och kontrollerar att kraven speglar deras önskemål är någonting som skiljer sig hos alla, 

vissa har mer utarbetade metoder och vissa menar att det följer med hela tiden. Eftersom att 

detta gäller både projekt och förvaltning och inte är låst till någon typ av förvaltning eller 

projekt, så finner jag det mer generaliserbart.  
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7. Bidrag 

Mitt bidrag från den här studien är en ökad förståelse för hur kravhantering bedrivs i projekt 

respektive förvaltning och skillnader där emellan. Bidraget ser jag som intressant för både 

systemutvecklingsföretag och studenter att ta del av då detta handlar om att ge en ökad 

förståelse inom ämnet kravhantering.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Tabell med sökningar 

Databas: Sökord: Sökfilter: 
Antal 

träffar: 
Titel:  

Summon Systemförvaltning x 38 
Effektiv hantering av krav under 

systemförvaltning  

Summon 

Requirements 

management 

 

Vetenskapligt granskat 1 695 763 Requirements management  

DiVA 
Kravhantering i 

praktiken 
x 9 

Kravhantering i praktiken: - En 

undersökning av kravhantering i 

systemutvecklingsbranschen  

Återfinns som referens i uppsatsen Effektiv hantering av krav 

 

Requirements quality control: a 

unifying framework 

 

Databas: Sökord: Sökfilter: 
Antal 

träffar: 
Titel:  

Scopus  

 

Requirements 

AND 

elicitation 

AND system  

 

2016-2015, engelska,  

Nyckelord: Requirements elicitation 

 

99 

The Unspoken Requirements - 

Eliciting Tacit Knowledge as Building 

Blocks for Knowledge Management 

Systems  

 

Scopus 

 

Requirements 

engineering 

AND 

priortization 

 

2016-2015 99 

Understanding requirement 

prioritization artifacts: a systematic 

mapping study  

Scopus 

Software AND 

requirement 

 

2016-2012,  

Nyckelord: Requirements Engineering  

 

312 
x 

+ Nyckelord: Software Requirements 61 

Requirements engineering education: a 

systematic mapping study 
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Scopus 

Requirements  

management 

AND it AND  

System AND 

development  

 

2016-2007, 

Nyckelord:  

Project Management, Information 

Management,   

Requirements Engineering, Software 

Engineering, Information Systems, 

Management,  

Information Systems, Software Design, 

Computer Software, Product 

Development,  

Information Technology 

71 

 

Empirical study of Sommerville and 

Sawyer's requirements engineering 

practices 

 

 

Scopus 

Manage 

requirements, 

Requirements 

management, 

requirement 

x 6 997 
On the Use of Attributes to Manage 

Requirements  

Scopus 

Stakeholder 

AND System 

development 

AND 

Requirements 

management 

Nyckelord: 

Requirements engineering, Information 

systems, Stakeholder, Software 

engineering, Systems engineering, 

Software design. 

411 

The relation of requirements 

uncertainty and stakeholder perception 

gaps to project management 

performance  

Scopus 

System 

management 

AND System 

development 

AND 

Requirements 

management 

x 23 317 
System requirements management 

 

Bilaga 2 – Intervjuunderlag 

 

Inledning 

1. Berätta lite om dig själv. 

a. Utbildning vad/var/när? 

b. Roll/Arbetsuppgifter 

2. Hur länge har du jobbat här? 

 

 

Kravhanteringsprocessen – Övergripande frågor enligt trattekniken 

- Vad innebär kravhantering enligt dig?  

- Vad innebär systemförvaltning enligt dig? (Ställs endast till förvaltningsrespondenter) 

- Vad innebär utvecklingsprojekt enligt dig? (Ställs endast till projektrespondenter) 
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- Kan du beskriva hur er kravhantering går till? 

 

Insamling 

“Insamlingen börjar med att definiera syfte och mål, målgrupp samt systemets omfattning 

och avgränsning...Under insamlingen samlas de övergripande kraven in, de krav som 

kommer att utgöra underlag för allt kommande arbete.” (Eriksson, 2008) 

 

1. Kan du förklara kravinsamlingsprocessen i projektet du deltar i nu? 

a. Använder ni några särskilda tekniker? 

b. Hur samlas icke-funktionella krav in? 

c. Upplever du att det finns några problem med kravinsamlingen i projektet du 

arbetar i nu? 

d. Vad i kravinsamlingen är tidskrävande? 

i. Är det värt den tiden som läggs ned? 

ii. Borde tiden läggas på något annat? 

1. Om ja, vad? 

 

Prioritering 

“Syftet med att prioritera är att identifiera de krav som ger mest värde för pengarna, 

respektive det krav som är förknippat med störst risker. Därmed kan man välja vilka krav som 

ska realiseras först och vilka som ska skjutas på i framtiden” (Eriksson, 2008) 

 

1. Kan du förklara hur prioriteringen av kraven går till? 

a. Använder ni någon särskild teknik? 

i. Är det samma för icke-funktionella krav? 

b. Vilka faktorer påverkar ett kravs prioritet? 

c. Vilken notation använder ni? (Sifferskala, benämningar, färgkodning, etc?) 

d. Upplever du några svårigheter med prioriteringen? 

 

 

Dokumentation 

“Dokumentationen är underlag för alla kommande utvecklingsaktiviteter. Den kan ses som ett 

formellt kontrakt mellan beställare och leverantör. När ett företag köper in ett system, skriver 

parterna ett avtal som definierar vad som ska levereras mot vilken ersättning och avtalet 

undertecknas av bägge parter...dokumentationen tas fram för flera parter, till exempel 

utvecklare, kunder, användare, beställare och testare.” (Eriksson, 2008) 

 

1. Hur arbetar ni med att dokumentera kraven? 

a. Upplever du några svårigheter med dokumenteringen? 

b. Vilken notation använder ni?  

i. Notation för krav 

ii. Id-märkning av krav, för spårbarhet 

iii. Hänger id-märkning ihop med prioritering? 

c. Vad i dokumenteringen är tidskrävande? 
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i. Är det värt den tiden som läggs ned? 

ii. Borde tiden läggas på något annat? 

1. Om ja, vad? 

 

 

Kvalitetssäkring 

Säkerställande att kraven fångar det beställaren behöver, att kraven är begripliga för 

utvecklarna, att kravspecifikationen är internt konsekvent samt att större risker tagits i 

beaktning. 

 

1. Hur arbetar ni med kvalitetssäkring av krav? 

a. Vilka kriterier avgör kravens kvalité? 

b. Vem bestämmer om kraven håller god kvalité? 

c. Upplever du några svårigheter med kvalitetssäkringen av kraven? 

i. Är det administrativt tungt? 

ii. Vad i kvalitetssäkringen är tidskrävande? 

1. Är det värt den tiden som läggs ned? 

2. Borde tiden läggas på något annat? 

a. Om ja, vad? 

 

 

Förvaltning 

“Förvaltning innebär ett strukturerat arbetssätt för att hantera ändringar i kraven.“ 

(Eriksson, 2008).  

 

1. Hur hanterar ni ändringar i kraven? 

a. Upplever du några svårigheter med hur kravändringar hanteras? 

b. Vad i kravförvaltningen är tidskrävande? 

i. Är det värt den tiden som läggs ned? 

ii. Borde tiden läggas på något annat? 

1. Om ja, vad? 

 

 

Strukturering 

“Kravstrukturering går ut på att skapa en struktur som är lätt att överblicka och förvalta” 

(Eriksson, 2008).  

 

1. Hur strukturerar ni era krav? 

a. Upplever du några svårigheter med hur ni strukturerar kraven?  

b. Vad i struktureringen är tidskrävande? 

i. Är det värt den tiden som läggs ned? 

ii. Borde tiden läggas på något annat? 

1. Om ja, vad? 
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Bilaga 3 – Transkriberingar   

Nedan följer transkriberingen från samtliga intervjuer. Fet markerad text är intervjuledaren 

och icke-fet markerad text är respondentens svar.  

 

 

Intervju med FR1 

 

- Då skulle jag vilja be dig att berätta lite om dig själv och vad du gör här på företaget 

och vad din uppgift är. 

- Yes, jag är ju då förvaltningsansvarig kan man säga för en kund inom energibranschen. Vi 

har ju då ett helhetsåtagande gällande den här kunden så vi sköter egentligen om hela deras 

IT. Så allt från telefoni till datorer till webbplats till deras lönesystem. Så vi utvecklar allt då 

och tillhandahåller allt inom IT åt dem. Och jag  är med och förvaltar deras webb, lönesystem 

och ett annat system som hanterar bränsle. 

 

- Vad har du för utbildning?  

- Dataingenjör 

- Var då någonstans ifrån?  

- Här i Örebro  

- När då? 

- Jag tog examen 2013 och då började jag här sen, jag gjorde mitt examensarbete här. 

- Och hur länge hade du jobbat här sa du?  

- Ja sen 2013 då.  

 

[Övergripande frågor enligt trattekniken] 

 

Insamling 

Då kommer vi att gå in i lite mer detaljnivå där vi bryter upp själva kraven in i olika 

delar enligt ett visst ramverk som är skrivet och då är den första delen Insamling, skulle 

du kunna förklara hur den processen skulle kunna gå till i en förvaltning?  

- Insamlingen av kraven då?  

- Ja precis 

- Ja (…)  

- De andra stegen är dokumentera, prioritera, förvalta och strukturera och 

kvalitetssäkra så blir insamlingen själva första steget att fånga upp dem. 

- Ja det är ju, då får man ju sätta sig ner och analysera deras system, ”Hur fungerar det idag?”, 

”Vad är det som är kritiskt”, ”Hur gör vi för att utveckla det här utan att vi stör det andra?” 

Det blir ju en analys först då, det är väl själva insamlingen i sånna fall. Jag är inte jättebekant 

med termen, det är därför jag sitter som ett frågetecken. Det funkar inte riktigt så när vi 

jobbar. Men om jag då ska försöka svara så gott som möjligt så är det väl en förstudie, eller 

analys, på det som behöver göras, så då går man då igenom ”Vad har det för påverkan?” Låt 
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oss säga att vi installerar en ny applikation och att dom kommer fungera på alla system, 

kommer kunna prata med alla system som dom behöver osv, så det är en övergripande analys 

då så att säga, det är väl det som ni kallar insamling i det här fallet. 

 

- Har ni något annat begrepp för det som skulle förklara samma sak eller är det en helt 

annan begreppsapparat? 

- Nä det är förstudie/analys skulle jag vilja påstå. Det blir väl liksom insamling så.  

- Okej  

 

- Använder ni några särskilda tekniker för att göra den här, som du kallar analys eller 

förstudie?  

- Det är också väldigt olika, väldigt olika beroende på vad det är för projekt, eller vad det är 

för förvaltning, vilken kund det är, det är aldrig en standardram, nånsin. Det blir olika varje 

gång kan jag säga.  

 

- Skulle du kunna ge något exempel på något fall? 

- För några år sen så jobbade jag mot en kund inom utbildning, lärosäten. Då skulle vi bygga 

en ny site åt dem, då började det helt enkelt med att vi träffade kunden tillsammans med dem 

och vi gick igenom tillsammans med dem om vad de hade för förväntningar om den sajten 

och vad man skulle kunna göra, och då var det en lös diskussion bara för att få en idé om vad 

de ville göra. Vi satte upp post-it lappar på en stor White board tillsammans med kunden och 

allt var fritt och komma med förslag, alla fick skriva precis vad dom ville, vi och kunden. 

Liksom vad vi hade för mål och hur vi skulle kunna göra. Vi satte upp dom där sen och det 

var ju då lite hemligt när alla satt på sin plats och skrev och sen fick man gå upp och sätta upp 

på tavlan när det var klart då och sen så tog man alla dem här korten och började sortera “Hur 

många kort hör ihop?”. Inser man sen att dom vill samma sak och dom som fick väldigt 

många träffar så att säga diskuterade man lite mer kring och så kanske man valde att ”Ah men 

det här bli inge bra, ah men då tar vi ta bort det” osv. Det var liksom första steget där i 

insamling, då handlade mer bara om att komma överens med kunden om vad det är dom 

faktiskt vill ha. Många gånger så har dom en bild av vad dom vill ha, men dom behöver lite 

hjälp på vägen att faktiskt komma rätt också. I och med att vi har ju ändå en annan kompetens 

och erfarenhet från andra kunder också, så vi har ju mkt input vi kan ge dom. Så det är ju 

liksom första insamlingen egentligen, så då pratar man ju inte tid eller någonting utan då 

diskuterar man  bara kring funktionalitet. Man diskuterar egentligen inte så mkt kring krav då 

utan då är det mer tänkt att det skall fungera. Det är liksom första delen.  

 

- Hur fungerade den tekniken ni använde då när då när ni satt och hade det ganska 

fritt?  

- Den fungerade väldigt bra. Det är så vi kör i dem flesta projekt i företaget. Vi har en väldigt 

öppen dialog med kund och vi vill ju gärna att de ska delta så mycket som möjligt. Speciellt 

om det är en ny kund, då får man en bättre förståelse för dels hur dem står inom IT men också 

”Hur mycket kunskaper har dom” och ”Hur säkra är dom på dom vill?”, ibland så upptäcker 

man att de, dom pratar så löst om i sin verksamhet, de kanske riktigt är säkert på att dom vet 

vad det är dom vill. Utan man kanske kommer dit på ett möte och så inser man att “Det är ju 
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egentligen det här ni vill ha” – ”Mm jaa”, och då har vi ju liksom kommit överens om det och 

då har man liksom fått dom att komma in på rätt spår och det är en del av processen i första 

steget så att säga att man i analys och samla in lite information och så.  

  

- Är det då det du beskriver egentligen nu lite mer av ett nyutvecklingsprojekt? 

- Ja, men det går likadant till i förvaltningen också ganska många gånger. Dom flyter ihop 

väldigt mycket. Iallafall i min värld så gör dom det. Så det är nästan ingen skillnad.  

 

- Så det kan vara svårt att hålla isär dem .. ? 

- Det blir samma arbetssätt emellan dem på många ställen, därför blir det svårt att hålla isär 

dem. Det finns liksom inte ”Här har vi en mall för hur vi vill göra i projekt och här har vi en 

mall när vi har förvaltning”, utan det går ihop. 

 

- Upplever du att det finns några problem i kravinsamlingshanteringen i nåt utav de 

projekt du jobbar med nu eller förvaltningar du jobbar med? 

- Nej, nu har vi väldigt bra dialog med kunden och väldigt duktiga kravställare inom nästan 

alla förvaltningsområden vill jag påstå. Det finns några tveksamheter men där är det bara att 

ge dem tillbaka feedback, ställa liksom motfrågor och då inser dem ju att de måste gå tillbaks 

till ritbordet och tänka om.  Men det är ganska få fall, det senaste nu handlade om att de ville 

ha insamling av yttertemperaturer runt sina anläggningar och den var väldigt löst skriven, det 

var några få enkla screenshots med lite eget kladd där i Paint och så eller vad dom nu har 

använt och satt i några egna kommentarer men det var lite löst, så det var liksom inte 

detaljerat liksom ”Hur ska man hämta datat?”, ”På vilken server finns det?”, ”Vart lagrar ni 

det?”, ”Vart vill ni att vi det?”, ah mycket sånt. Alldeles för lite detaljer helt enkelt,  då fick 

jag skicka tillbaka den och ber dom att återkomma sen bara.  

 

- Men de kravställarna, de arbetar på det företaget som den kunden gör?  

- Ja 

 

- Vad skulle du säga är mest tidskrävande i kravinsamling? 

- (…) Ja, mest tidskrävande (…) Det är nog i såna fall den här första delen och förstå 

verkligen vad det är de vill ha också. Estimeringen kan ta tid ibland, faktiskt ganska lång tid 

ibland. Det beror på vad som ska göras. Men den här förstudien oftast, den äter upp mycket 

tid, och det är viktigt också att det blir rätt där. För det är ju därifrån sen som man analyserar 

när projektet är slut ”Hur har vi hållit oss till ursprungsplanen?” och liksom tiderna, att allting 

fungerat. Så det är jätteviktigt att starten blir rätt då. Oftast så är det ju många som är ganska 

sugna på att komma igång och det ska liksom gå undan. Men man behöver ha ibland flera 

möten med kunden innan man ens kan starta. Ja, säkerställa att alla är med på banan, att alla 

förstår vad det är man vill.  

 

- Så du upplever att den tiden är rätt spenderad, att det är … 

- Ah absolut, det tycker jag. Många gånger så är den tiden underskattad. Man är för snabb 

med att hoppa igång istället för att verkligen vara säkra på att (…) Det är tid som oftast glöms 

bort i estimeringar också, just det här med förstudie analys. Det är sånt som man kan slarva 
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med ibland. Det börs läggas mer fokus på det. Desto mindre frågor man har sen desto 

snabbare kan man göra det.  

 

Prioritering 

- Då går vi vidare till nästa steg då som vi kallar för prioritering, som definieras som att 

”Syftet med att prioritera är att identifiera de krav som ger mest värde för pengarna, 

respektive det krav som är förknippat med störst risker. Därmed kan man välja vilka krav 

som ska realiseras först och vilka som ska skjutas på i framtiden” Då ber jag dig att 

förklara hur prioriteringen går till när ni får in kraven då inom förvaltningen?  

- Vi sätter upp en egen intern prioritering delvis, men helst gör vi det tillsammans med 

kunden även där. Tycker vi att de tänker helt galet då får vi säga till såklart men oftast har 

kunden mycket att säga till om gällande prioriteringen med vad de vill ha klart först och så.  

Är det större förändringar kan man kanske släppa en del av den leveransen till kundtest, 

medans man fortsätter jobba med resterande delar så att säga, så man styckar upp vad som ska 

göras i mindre delar och så kan kunden testa av det allt eftersom det blir klart, hur man 

prioriterar dem delarna så att säga. Och för att ni ska kunna testa den här funktionaliteten, 

eller för att kunden ska kunna testa funktionaliteten så säger det ju nästan sig självt att då bör 

de här tre aktiviteterna av tio bör ju vara klara för att kunden över huvud taget ska kunna testa 

de delarna. Det är så man prioriterar. Då sätter man upp ett mål att innan det här datumet så 

bör det här finnas i en testmiljö så att säga då.  

 

- Gäller detsamma för icke funktionella krav? 

-  Ja det vill jag påstå. 

 

- Vilka faktorer är brukar påverkar det ni prioriterar, vad är det som påverkar vilken 

prioritet ett krav får?   

- Det är ju hur pass verksamhetskritiskt det är, om man är inne och i deras lönesystem till 

exempel och ska göra förändringar i funktionalitet som genererar fakturor till exempel, våran 

kund har ju sina egna kunder och de måste genererar fakturor som de ska kunna skicka ut för 

varje månad så att säga. Och det är ju väldigt verksamhetskritiskt. Det får ju en väldigt hög 

prioritet. Att jobba med förändringar som har med den hära delen av systemet att göra som 

handlar om fakturor då i det här fallet. För det är ju det som de står och faller på varje månad, 

måste ju kunna fakturera sina kunder för att kunna fortsätta att använda våra tjänster och 

anlita oss så att säga. Så för att vår kund ska tjäna pengar så måste ju det göras så att säga, 

väldigt verksamhetskritiskt. Så oftast så ja, i det här fallet så är det just faktureringen som är 

väldigt kritiskt så då är det den som mest prioritet, den som testas längst. Det är den som vi 

lägger väldigt mycket tid på. Vi vill gärna få in det vi kan så tidigt som möjligt i test så att 

under hela utvecklingsfasen så har de haft mycket tid att testa just den här funktionaliteten i 

testmiljöerna då. Så att det (…) Så prioriterar vi här, det är ju väldigt olika vad det är för 

kund, det är inte alla kunder som har fakturering som är mest verksamhetskritiska så att det 

beror helt på. Man får ta det från fall till fall. Och ännu en gång då, gå igenom en kund ”Vad 

är det kritiska?”.  
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- Skulle du säga att det finns några fler faktorer än hur kritiskt det är för verksamheten 

som man tar hänsyn till?  

- Ja delvis men sen också då om man inte har någonting, det är inte alltid det är saker som är 

verksamhetskritiskt. En del saker är ju väldigt enkla, kan vara då förändringar på deras 

webbsite till exempel och det är ju inte någonting som är direkt jätteverksamhetskritiskt, det 

ska ju fungera för att kunna leverera den information som det är tänkt, då brukar man oftast 

prioritera (…) Ah det är också jättesvårt. Det finns ingen generell mall där heller. Oftast så 

brukar man ju kunna ta lite enklare saker först och komma igång, programmerarna blir varma 

i kläderna och känner till projektet, saker som tar kanske en till två timmar att fixa, ja men då 

börjar vi med det. Ibland så prioriterar man det som man anser att ”Det här kommer ta längst 

tid” och ”Det här är det mest kring, vi är inte riktigt hundra på hur det kommer fungera, om 

det är någonting som ska prata med många andra system till exempel, då behöver ju inte bara 

våran applikation testas utan då är det ju också de kringliggande systemen som det ska prata 

med också, testas och se till att det fungerar. Så det gäller ju att identifiera dem tidigt också så 

att säga, de processerna så att säga. Så vi vet att vi har utrymme att testa när det är flera olika 

system eller kanske rent av tredje parter att vi utvecklar något som ska kommunicera med 

någon annan tjänst som utvecklas av en annan IT-konsult. Då måste vi också ha tid där 

emellan att kunna prata med dem och sätta upp testfall. Då bör man prioritera det högre. 

 

- Använder ni några särskilda tekniker för att prioritera mellan två stycken jämbördiga 

krav?  

- Nej är bara samtal som gäller. Det är inga direkta tekniker så utan vi diskuterar sins emellan.  

 

- Upplever du några särskilda svårigheter med att prioritera krav? 

- Nej det tycker jag inte, det faller sig ofta naturligt när man gjort analysen klar och man har 

stegen klart för sig. Då tycker jag då är det ganska enkelt att prioritera dem faktiskt, det är 

sällan som jag upplever att blir ett stort problem som skapar hinder i verksamheten om man 

säger så.  

 

- Använder ni någon specifik notation? T.ex. 1, 2 eller färger eller benämningar ..?  

- Också jätte olika, men ja ibland så döper vi dem helt enkelt till prio ett, prio två, prio tre osv. 

det är så. Ibland så lägger vi upp det också om det är lite större saker som ska göras att vi 

lägger upp det i milestones så att man delar upp att man har liksom vissa leveranser som man 

ska hålla helt enkelt att ”Vid det här datumet så bör det här finnas redo” och då kan kunderna 

testa och se. Och oftast då så vill man ju gärna få med de här högprioriteringarna ganska tidigt 

för att hinna testa dem och då går ju de oftast i dem första eller kanske andra milestonen eller 

vad man nu vill kalla det för som deadlines eller ja. Det är också, det är alltid olika uttryck i 

vilket projekt man än hamnar i så det är mycket beroende på vem som är projektledare och 

vilken kund man jobbar emot och hur kunden föredrar att jobba också. Vissa kunder gör ju 

väldigt klart för sig hur de vill göra redan från början och då kan man följa deras system 

liksom, om vi föreslår ett då kör vi på vårat eller det som vald projektledare har valt, det gör 

det också väldigt spännande, varje projekt är unikt på det sättet eller varje förvaltning med. 

Den förvaltningen som jag är i är inte alls lik andra förvaltningar heller, de skiljer sig på 



 53 

väldigt många områden. Och det är dels för att de i samspråk med kunden kommit fram till ett 

sätt som funkar så att säga i kundens verksamhet.  

 

 

Dokumentation 

- Nästa steg i det här ramverket vi betraktar kravhantering utifrån är  

Dokumentation och då är det som ett underlag för efterliggande aktiviteter. Man kan 

säga att det är som en överenskommelse så att man har på papper det kund och 

utvecklare/förvaltare har kommit överens om. Hur  arbetar ni med sånt?    

- Ännu en gång så är det väldigt olika. Men i våran förvaltning om vi nu ska skapa 

nyskapande inom förvaltning så kommer det oftast in som ett ärende i vårt 

ärendehanteringssystem, redan innan ärendet kommer in så vet vi oftast att det ska komma för 

att vi har haft diskussioner med kunden innan, men vi ber dem ändå att skicka in via 

ärendehanteringssystemet på ett formellt sätt. Och då kör vi den dokumentationen i 

ärendehanteringssystemet, det finns loggar där. Och så för man diskussioner med kunden och 

sen uppdateras loggarna allt eftersom man genomför saker. Den första initiala 

dokumentationen kommer då i vårt fall oftast från kunden i form av kravställning och sparas 

ju då ner i det här ärendehanteringssystemet tillsammans med alla annan kommunikation som 

vi har (…) Sen då om (…)  Går saker och ting bra så dokumenteras det inte jättemycket alltså 

utvecklarna dokumenterar ju stegen dem gör osv, sen ibland om det är lite större förändring 

man gör då kan man efter implementation ha en liten avstämning med kund och då kan man 

ju dokumentera liksom det också, vad som har sagts under mötet och hur de tycker att det har 

fungerat och så. Men annars så finns det inte någon jätteövergripande dokumentation i vårt 

fall kring förändringar i inom förvaltning, det är oftast vanligare i projekt att man gör det. Då 

är det mer saker som ska göras samtidigt och då är det viktigare att hålla koll. Är det en 

förändring inom förvaltning så är det ofta en ganska “smal sak”, liksom man gör den oftast på 

kanske en till två veckors arbete. Blir det mer än två veckor, det är då jag anser att om inte det 

här ska bli ett projekt istället, att man hanterar det så. För oftast omfattningen/tiden på själva 

förändringen eller ny funktionalitet som gör om det ska drivas som en förvaltningsärende eller 

om det ska drivas som ett projekt.  

 

- Jag tänkte i ärendehanteringssystemet, vilka är det som har tillgång till det? Har alla 

utvecklare det eller hur funkar det?  

- Ja, det blir som en logg lite granna. Och även ett anteckningsblock till sig själv ifall man vill 

återkomma till det man har gjort någon gång tidigare. Man kan, det finns de som copy-pastear 

stora SQL-satser bara för att komma ihåg att de har gjort det liksom och att det är lite upp till 

var och en. Eller ja, det finns inga strikta regler för hur det fungerar där. Utan det man har 

som ursprungsdokumentation eller underlag till det, det är ju då kravspecen och ifall kunden 

vill ha sedan av oss ett estimat då kommer vi då till dem här user stories och som man delar 

upp i tasks som estimerar det. Då är det den dokumentation som ställer som underlag. Men 

sen under själva utvecklingen så är det mest små kommentarer som kommer från utvecklare.  
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- Upplever du att det är några särskilda svårigheter med att dokumentera kraven? 

- Nej jag tycker nog inte att det är det. Som jag sagt då att kunden är oftast väldigt bra på det. 

Det finns ju såklart undantag såklart beroende på vem hos kunden det är som skriver dem. 

Men nej jag upplever inte att det är så svårt. Det är ju väldigt, om man säger det är ju inte 

skönlitteratur man skriver. Då behöver man ju nästan inte bry sig om hur man ska formulera 

sig då är det liksom raka meningar och klar information, det får inte finnas utrymme för 

misstolkningar. Man ska undvika att skriva ord som möjligtvis och kanske och allt sånt där 

liksom utan då ska det liksom vara att “Det här gör det här” och “Förväntat resultat efteråt är 

det här”, så det är ganska enkelt,  det är mera logiskt tänkande och det blir inte speciellt svårt.  

 

- Får jag pressa dig för på att ge exempel på när det ibland inte fungerar?  Som du sa 

att ibland så kan det uppstå något sorts problem, kan du ge ett exempel då på hur det 

då kan se ut?  

- Ja man kan ju få, låt oss säga att vi ska bygga ut en redan existerande funktionalitet. Vi kan 

ta ett exempel nu som kom in ganska (…) inte så länge sen. Då har vi, kunden har en 

hemsida, en webbsida som är en slags kundportal. De flesta el-leverantörer och 

mobiltelefonleverantörer och allt vad det är nu de har ju möjlighet att för deras kunder att 

logga in på något de kalla för Mina sidor, det finns ju det har ju de flesta kunder idag. Och där 

kan deras kunder gå in och se sin förbrukningsstatistik och då visas det i staplar så månad 

eller för dag, och då återgår jag då till det här med yttertemperatur att kunden ville ha att man 

i det här stapeldiagrammet ska kunna få en linje också som visar, eller punktdiagram som 

visar vad det är för yttertemperatur i det området de bor då för att se om deras förbrukning 

stämmer med yttertemperaturen, det är ett bolag som levererar fjärrvärme i det här fallet då. 

Då fick vi egentligen bara en screen shot på nuvarande funktionalitet och sen hade de ritat en 

sån här punktgraf i Paint då och menade på att ”Det här såhär vi vill ha det”. Och då fick jag 

ju återgå till frågan ”Var hittar jag datat?”, ”Vart finns de här temperaturerna någonstans?”, 

”Hur ska vi få hem det?” liksom ”Vilken server ska vi prata med”, ”Vilket folk” vad det nu är 

och sånna saker. Så det var väldigt dåligt, dålig kravställning. Men det var en kravställning 

som den här personen tyckte då att fullt duglig, och då fick de tillbaks att ”Vi kan inte bygga 

något runt det här för att det är omöjligt för oss att estimera vi vet inte vad det innebär”. Jag 

förstår ju vad han vill, men resten är oklart.   

 

- Använder ni någon speciell notation, t.ex. ifall ni ID-märker kraven för att kunna 

spåra om någonting går fel t.ex. så att man går tillbaka och kan se vad som har gjorts? 

- Ja i förvaltningen så sparas ju allting i vårat ärendehanteringssystem och där får du ju ett 

klart och tydligt ID på det ärendet som kommer in så att säga. Så det går ju alltid att fundera 

på. I projekten då får man ju gå tillbaks och titta i den dokumentation som finns och titta i den 

ursprungliga kravställningen till projektet och då delar man oftast bara upp dem i kapitel, 

kapitel ett och funktion eller krav ett-punkt-två då osv, det är så man går för varje projekt. Det 

är inte mer än så. 

 

I det här ärendehanteringssystemet, är det samma för alla kunder?   

- Njaa inte riktigt, men nästan.  
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- Har du något exempel på när det inte är det?  

- Jag har inte jobbat med dem kunderna så jag vet inte hur det funkar där, men jag vet att det 

finns flera olika ärendehanteringssystem iallafall. Men det är samma sak där jag vet ju att hur 

(…) Vad ska man säga? Hur vi idéen är den samma alla ärenden som kommer in får ett ID 

och det är så man spårar och de sparas ju för alltid. Så det går alltid att återgå till det. Oftast, 

det händer ganska ofta att när det har gått en tid så kanske det kommer in ett liknande ärende 

igen så då kan man ju söka upp och se om det finns någon relation till ”Har vi gjort det här 

tidigare?” t.ex. Det behöver ju inte vara nyskapande grejer utan det kan ju vara problem som 

har kommit in, incidenter som rapporteras ”Nu funkar inte det här” t.ex. och då kan man ju 

söka upp ifall, ifall något liknande har skett i tidigare och då kan man ju även skriva det i 

loggen att ja ”Det här är relaterat till det här numret” så att säga, man kan väl se lösningen 

därtill då. Så det är ett sätt att spåra på då så att säga då inom förvaltningen. Projekt, då är det 

att leta rätt på gamla dokument man har i sin dator.  

  

- Det här med ärenden, som du säger kommer in, kan de innehålla flera krav i samma 

ärende? 

- De kan göra det, men vi väljer då att be kunden att splittra upp det så att säga, vi delar på 

dem, det ska inte täcka flera saker utan då är det en sak i taget så att säga. Och märker man då 

att det kommer inte väldigt många ärenden runt en om samma förvaltning låt oss säga att vi 

under en vecka får in ganska många förslag av förändringar till deras webbsida och sådär då 

kanske vi ska lyfta diskussionen att ”Det här kanske ska göras som ett projekt istället, nu har 

det kommit väldigt mycket på kort tid då kanske vi ska hantera det som ett projekt istället”.  

 

- När du säger kommer in, är det kunden själva som lägger in i 

ärendehanteringssystemet eller hur funkar det? 

- De mailar till oss och sen så går det in i våran firstline så att säga och förs det in i (…) Det 

går via våran support in i vårat ärendehanteringssystem och då blir det taggat på 

förvaltningsområdet så att det är jag som förvaltar webb eller lönesystem osv är det liksom 

relaterat till mig då får ju de som läser mailen komma in och avgöra. Då taggar man upp det i 

den kategorin och då får jag notifieringen att ”Nu har det kommit in saker”, men redan innan 

oftast om det är stora grejer då har kunden redan kontaktat mig direkt också så att säga, jag är 

oftast med kanske jag ser på samma mail så att jag ser det innan att det liksom kommer den 

officiella vägen. Lite grann så för att ge en ’heads-up’.   

 

- Vad i dokumentationen i förvaltningen då anser du är tidskrävande?  

- Ursäkta vad (…) ? 

 

- Frågan är om någonting i dokumentationen är tidskrävande?  

- (…)  

 

- Och det är då med fokus på förvaltning främst 

- Nej då är det inte något som är direkt tidskrävande (…) inget speciellt skulle jag säga. Oftast 

så har ju kunden redan specificerat det mesta själv. Det man i sånna fall då är väl att de önskar 

att man ska komma tillbaks med ett estimat, men det brukar inte ta speciellt lång tid i och med 
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att det är så små saker för varje ärende då. Man har ju liksom mindre förändringar när det 

gäller, när det ska gå igenom förvaltning då. Då tar det mycket kortare tid att estimera och 

analysera det är liksom inget som upplevs som nåt problem, att det skulle ta lång tid eller vara 

svår utan det är bara en del av vårt dagliga jobb. Inget som upplevs som några problem eller 

ta lång tid eller vara svårt, det är bara en del av vårt dagliga jobb, det är liksom inget man 

reflekterar över. 

 

 

Kvalitetssäkring 

- Då är nästa sektion kvalitetssäkring, så kallad validering och verifiering av kraven då 

för att säkerställa att man fångar det som beställaren faktiskt vill ha, och då tänkte vi 

höra lite med hur ni arbetar med det?  

- Under utvecklingens gång så att säga vi har ju våra utvecklingsmiljöer där kunden inte har 

tillgång till och där kan ju vi testa tills vi tycker att vi upplever att ”Det är det här kunden vill 

ha” så att säga ”Nu känner vi oss nöjda med det som vi tror att kunden vill ha”, det som vi har 

kommit överens om då. Då släpper vi oftast den koden till en annan miljö då en annan server 

eller liknande där de kan testa den här applikationen  eller webbsidan eller vad det nu är vi 

utvecklar åt dem, så kunden själva går in dvs acceptanstest och då får kunden själv gå in och 

när de har sagt att ”Det där är okej” då är det, då har de gett sitt godkännande och då kan man 

leverera det vidare till deras produktionsmiljö alltså den livsmiljön så att säga då. Då släpper 

vi koden för hemsidan då live så att deras kunder får ta del av den. Så vi testar ju först såklart 

så att vi känner att vi är nöjda och sen är det upp till kunden, kunden har alltid sista ordet. Och 

är de inte nöjda då är det tillbaks och filar vi lite till på det och tar del av den feedback vi fått, 

gör förändringar, släpper tillbaks det igen då med förändringar till test ännu en gång och så 

går det i den snurran då tills kunden är nöjd. Så kunden har ju alltid sista ordet.   

 

- Om vi tänker då att kraven tagit upp det här exemplet på ett illa ställt krav som den 

där yttertemperaturen, det var ett exempel på ett dåligt krav kan vi säga. Hur arbetar 

ni för att säkerställa er att ett krav är bra i det skedet? Att det faktiskt går att gå vidare 

med dem innan ni skickar tillbaks dem? 

- Ja det är ju det att jag ska förstå hela kedjan ”Vad är det de vill ha liksom?” Jag får ju inte ha 

för många frågetecken. Har jag frågetecken då måste jag ju gå tillbaks direkt. Så är det inte 

glasklart då måste jag tillbaks att ”Det här förstår jag inte” och då bollar vi så. Det är därför är 

det viktigt att ha dem här initiala mötena för och slippa ha den hära de brukar kalla det för 

mailpingis liksom när man skickar saker fram och tillbaka hela tiden så är det lätt att det blir 

missförstånd i text, mycket enklare att träffas på plats och diskutera och kunna visa på 

skärmar vad vi vill ha osv. I det här fallet så fick vi allting i mailen bara och då får vi helt 

enkelt gå tillbaks och det är ju tidskrävande i sig om man ska ta upp det som problemet. Om 

det inte finns möjlighet att träffas och verkligen diskutera och avsätta tid och kanske ta en 

halv dag eller någonting med kunden och gå igenom och prata med dem då, jag tror att man 

tjänar på det i längden istället för att hålla på med det här som vi gör i det här fallet och 

skickar saker fram och tillbaks.    
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- Har ni några specifika kriterier för att liksom säkerställa ett kravs kvalité? För jag 

tänker du säger att du ska förstå dem och så men jag tänker om ni har några 

gemensamma specifika kriterier som säger att ”Bra krav är..” eller är det mer generellt 

bara att alla ska förstå?   

- Ja precis det får inte finnas några tvetydigheter i dem. Det måste vara bra och tydlig 

information så att säga. (…) Så fort det finns tydligheter och om nån slarvar då ”Ah men jag 

tror att det är såhär” och så sätter man igång och så visar det sig att det inte var det. Då har 

man bränt ganska många timmar i onödan och har en kund som inte är speciellt nöjd och 

försöka få dem att förstå att ”Det här vill vi gärna att ni betalar för i alla fall”, det blir en tuff 

diskussion utan då gäller det ju att göra förarbetet riktigt bra så att man inte får de här 

diskussionerna och att man inte får tvetydigheter. ”Vi trodde att ni ville ha det såhär” men det 

var inte så de ville ha. Tar man dåra första mötet, det är ganska kul och se det händer ganska 

ofta att man faktiskt kan tala om för kunden att  ”Vi förstår vad ni menar men vi tror att det är 

det här ni vill ha, det låter mer som det” och så ser man att ja det stämmer nog. Då har man 

fått dem på ett annat spår, inte liksom att försöka få dem att göra på vårt sätt utan att vi kan 

jobba tillsammans och hitta det rätta sättet som löser problemet för dem.  

 

De här mötena som du pratar om, gör man dem i samband med de allra flesta 

förvaltningsärenden som kommer in i ärendehanteringssystemet eller …?  

- Nej men har inte möten så. Då är det oftast samtal eller möjligtvis att man åker till kunden 

nu, nu är det ganska lätt i det här fallet då den kunden jag jobbar med är stationerade i Örebro 

också. Ibland kan det ju vara så att man får åka halva landet och då blir det ju svårare. Dagens 

teknik gör ju också att man kan dela skärm och ha videokonferenser och sånna saker. Det går 

och göra mycket men just i det här fallet det är sällan det är tvetydigheter. Vi har jobbat länge 

i förvaltningen, jag förstår vad kunden menar och det gör de som jobbar med själva 

utvecklingen också. Finns det tvetydigheter där då ringer man upp kunden och tar det där helt 

enkelt ”Hur tänkte ni här” och ibland så får ju man svar direkt eller så ”Ah men det var en bra 

fråga, vi får återkomma” det är så kommunikationen går. Till dem mindre grejerna. Men även 

där det är mycket själv att ja jag går ju jag drar paralleller mellan projekt och förvaltning hela 

tiden. Så att, som jag sa, de är väldigt tätt länkade.  

 

Upplever du att det finns några speciella svårigheter med att kvalitetssäkra kraven, att 

veta om det är kvalité på ett krav? Att det kan finnas svårigheter att bedöma kvalitén 

på ett krav? Eller litar du mer på din egen förmåga att bedöma om kravet är av 

tillräckligt god kvalité? 

- Ja det måste jag ju göra, det är ju först om jag anser att jag förstår det som jag och liksom 

tycker att ”Här finns det inga tvetydigheter” då är det ju så. Man måste lita på min egen 

känsla i det här fallet. Så är det ju.  

 

- Upplever du att det kan vara svårt att lita på sin egen känsla?  

- [respondenten skrattar] Ja, nää inte så ofta faktiskt. Inte just vad det gäller krav inom 

förvaltning. Det är som sagt det är mindre förändringar och har man jobbat ett tag med kunder 

så man förstår deras språk man kan liksom jargonen man vet vad dem menar så att säga. Det 

är betydligt svårare om det är en ny kund och nytt projekt då blir man mer noggrann men det 
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kommer automatiskt man måste liksom vågar man inte fråga det man inte förstår då ligger 

man illa till. Utan det är ju hela grejen man måste göra klart för kunden att ”Vi förstår inte” 

det språket som oftast är och liksom branschuttryck och sånt som man kanske inte hänger 

med på. Men i vårt fall så tycker jag att inte är speciellt svårt. Det är nån gång ibland som det 

här temperatur-exemplet som jag tog men då är det dels en person som kontaktar mig som jag 

inte haft så mycket att göra med tidigare innan som inte är stationerad på Örebro till exempel. 

Och så har jag förstått att den personen inte har varit med i så mycket kravställningar tidigare 

men det, vi löser det ju så att säga. Personen var också medveten om att det behöver slipas 

och då har ju vi en dialog över det också. Så att vi kommer ju komma rätt tillslut, det är jag 

övertygad om. Det tar lite tid.  

 

- Om jag tolkar dig rätt nu så är det då lite lättare att prata med samma person som 

man pratat hela tiden? 

- Ah absolut. Oftast så är det ju så inom förvaltning att jag är förvaltingansvarig på företagets 

sida och då har ju oftast kunderna också en som är förvaltningsansvarig på deras. Så man har 

ju oftast ett par nyckelportioner som man för det mesta dialoger med och i och med att jag 

vart i det här uppdraget sen 2014 så man lär känna då och det blir en väldigt öppen och bra 

relation, öppen och bra dialog. Så många gånger när en kravställning faktiskt har kommit in 

till oss så har vi redan fört diskussion om det vid sidan av. Så man förstår ganska mycket utav 

det också. Då hajar man nog mest till om det är något som man anser är väldigt viktigt som 

bör stå i kravet bara för att det ska dokumenteras då kan man liksom ringa upp dem och be 

dem specificera om det. Men oftast så brukar det inte finna så mycket frågetecken i dem 

kraven som kommer in.  

 

 

Förvaltning 

- Då kommer vi till nästa del och gäller frågan förvaltning av krav och det innebär att 

på ett strukturerat arbetssätt hantera ändringar i kraven, så min fråga blir hur ni 

arbetar med att hantera ändringar i kraven efter att de kommit in under utvecklingens 

gång?   

- Oftast så blir det nya, helt nya. Som vi var inne på i början lite grann om man jobbar med ett 

krav och lämnar det till kunden då för att testa när vi tycker att ”Nu har vi kommit så pass 

långt att ni kan få testa lite grann” de börjar testa och inser att ”Det här var ju jättebra” och så 

ser de lite nya möjligheter som ”Vi kanske skulle ha den här funktionen också”. Då är vi 

väldigt tydliga med att ”Det där får vi splitta upp så att det blir ett helt eget” det blir ett eget 

race så att säga, ett eget krav. Så då får de specificera det också så att säga precis som de 

gjorde med det ursprungliga kravet, så att man inte blandar ihop dem för att då dels så kan det 

bli att man tappar bort den informationen då. Men går man tillbaks i historiken och tittar att 

det här kravet då som vi kallar det då kanske inte framgår då tydligt att vi faktiskt gjorde mer 

också och då har vi tappat bort det, då finns inte det dokumenterat. Så det är viktigt att 

identifiera när det kommer in krav på krav. 
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- Kan det hända så att en förändring i ett krav påverkar på något sett krav som krav 

som är under utveckling eller förändring på samma kund, hur hanterar man det?  

- Ja, det är ju också en del av analysen, man får ju identifiera, det upptäcker man ju oftast i 

och med att man jobbat med förvaltning ett tag. Man märker direkt att finns relationer här 

mellan dem olika grejerna vi utvecklar.  Då får man prata med kunden såklart och säga att 

eventuellt så kanske det är så att det pågående, ah vi kallar det för krav när jag säger arbetar 

då, att ett pågående arbete krockar med det här vi får pausa vi får ta det efteråt och då brukar 

det aldrig vara några problem, så länge man har den dialogen att man talar om och kan 

förklara varför att ”Det beror på dem här detaljerna” så ibland kan det ju visa sig att vi håller 

på med någonting som kommer att göra vi jobbar med ett krav och när det är klart så det nya 

kravet så att säga att det innebär mindre arbete och för att då har vi faktiskt förenklat 

någonting i kedjan vilket gör att krav är mycket enklare att implementera om de väljer att 

vänta en månad för att då har vi ny funktionalitet på en plats så att säga. Då kan vi bygga mot 

den istället. Men det ligger ju dels både min och utvecklarnas ansvar att hitta dem här sakerna 

och identifiera dem och tala om att ”Det är såhär det ligger till”.   

 

- Upplever du att det finns några svårigheter i den här processen att ändra eller att 

hantera dem här förändringarna i kraven?  

- Nej det är en del av vår naturliga vardag att jobba med det vill jag påstå, så nej. Så är det 

alltid inom utveckling (…) Man börjar på ett ställe och kommer ut med en produkt som ser 

kanske helt annorlunda ut från ursprungstanken så att säga, därför görs förändringar i 

förändringar i kraven ständigt nästan hela tiden. Även i  stora projekt som i små förändringar i 

såhär i förvaltning också så det tillhör våran vardag vill jag säga. Det oavsett om det är en helt 

ny grej de vill ha eller om man bygger någonting i existerande så kommer man alltid att 

komma på saker under utvecklingens gång. Ibland är det utvecklarna som kommer på det 

också, under efter en stund inser att det hade varit bättre om vi löste det på det här sättet 

istället. Då får vi ta den dialogen med kunden istället.  

 

- Är det någonting som är extra tidskrävande?  

- Nej, alltså extra tidskrävande nej. Det är väl då det här om det är väldigt dåligt kravställt 

från början då tar det ju det tid så att säga. Det tar ju kanske inte så jättemycket tid från vår 

sida egentligen utan det är ju mer frustration hos kunden då att de måste gå tillbaka till 

ritbordet och tänka om och det gör ju att de hade ju kanske förhoppningen att komma igång 

mycket snabbare men så fick de en bakläxa och får börja om igen. Men för vår del så vill jag 

inte påstå att det är.  

 

- Om vi säger någonting som är tidskrävande för er när ni får en ändring i kraven, vad 

är det som tar upp mest tid då?  

- Kan innebära att man måste ha mer resurser till projektet. Det kan ju vara som så att vi 

behöver ha utvecklare på andra saker än vad vi hade trott innan så att säga att det här kräver 

om vi bara jobbar med webb då kanske vi helt plötsligt måste ha någon mer databaskunnig 

också, då måste kolla runt i teamet och se ”Finns det något som har tid över huvud taget?” 

och det kanske det inte gör då och då kanske vi får vänta. Och även där då blir det ju en 

dialog med kunden ”Vad tycker ni? Hur vill ni göra? Vi tror att de här resurserna är lediga om 
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en vecka. Är det okej att vi planerar på det sättet?”, det brukar inte, oftast inte vara några 

problem i alla fall. Så att det är väl det i sånna fall att det blir så stor omfattning på 

förändringarna så att säga om man vet att man måste involvera personal, det är väl det som är 

svårast att få till i sånna fall att vi får det gjort inom en rimlig tid.  

 

 

Strukturering 

- Då har vi kommit till sista delen, strukturering och hur ni arbetar för att strukturera 

och skapa överblick inom de kraven som ni har. Vi har ju varit lite inne på det loggar 

och sådär men du får gärna berätta mer om det i detalj med hur ni just strukturerar 

upp kraven.  

- (…) 

- Du sa att ni fick in dem via mail och att det blir något slags ärende, loggar det?  

- Mm precis (…) 

- Finns det någonting mer man kan säga i detalj eller om du har något att tillägga?  

- Just inom förvaltningen så är det inte så mycket mer än att det är så pass små förändringar  

så man behöver inte just struktureras upp mer än vad de gör idag.  De kommer in som ett  

ärende i vårat system. Vi följer upp dem och det handlar oftast som ganska små saker som 

kanske tar en vecka och göra, 40 timmar där det inte är (…) ibland tar det bara två tre timmar 

det beror helt på vad det är vi gör. Men näe inte inom förvaltning skulle jag säga utan det är 

om vi märker att det behövs det är då det också identifieras ett projekt vill jag påstå. Om ett 

ärende som kommer in behöver mycket mera strukturering och mycket mera dokumentation 

och vi inser liksom att då är vi inne på den här dokumentationen att det bör inte vara en 

förvaltningsändring utan det bör behandlas som ett projekt. Då dokumenterar vi på ett annat 

sätt.  

 

- Efter vilka kriterier ungefär gör man den bedömningen? Vad är det som kan få 

någonting att…  

- Ja dels att man inser att ett krav egentligen innehåller massa med små krav, alltså man kan 

dela upp det att ”Här vill de ha väldigt mycket” och liksom fått in det i ett längre stycke text 

och vi börjar analysera lite grann att ”Här krävs det förändringar på många olika nivåer, vi 

behöver ha en webbutvecklare, vi behöver ha en databasutvecklare, vi behöver kanske 

integrera några andra system också” Redan så börjar man ju fundera på att det ska vara ett 

projekt eller då att det ska vara en person som ska göra allt då det tar väldigt lång tid och då 

bör man också se det som ett projekt istället. Jag brukar alltid ha den regeln att tar det längre 

än två veckor då, 80 timmar, då bör man se över det som att det skulle kunna vara ett projekt 

istället. Men det är min tumregel, det är också väldigt flytande helt på vem ni pratar med.  

 

- Här på företaget vem man pratar med? Det finns ingen vad ska man säga, 

övergripande riktlinje för det utan det är upp till dig att bedöma?  

- Det är helt upp till mig för det är både, alltså det är helt upp till mig och kunden. Det är så, 

så gör jag med den här kunden och det vet jag fungerar. Men det är också väldigt olika på 

vem man har som kund. Man återkommer alltid till hur kunden vill ha det. På vilket sätt vill 
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dem ha det, hur mycket dokumentation de vill ha. En del kunden vill ha jättemycket 

dokumentation, andra inte alls. Och då finns det ingen anledning för oss att ta tid på att skriva 

den här dokumentationen om vi vet att det sitter någon i andra änden och inte läser det. Så det 

är ju väldigt olika. En del kunder ska ha jättestrikt uppföljning och andra inte.  

 

 

- Skulle jag kunna få lägga till en fråga om kommunikation med kund? För du har 

pratat mycket om kommunikationen med kunden och då skulle jag bara vilja fråga, 

upplever du några särskilda svårigheter just i kommunikationen som är som ett hinder i 

förvaltningen eller ja utmaningar för att svårigheter kanske kan tolkas som ett negativt 

ord.  

- Utmaningarna oftast är att har konversation via epost. Det är många gånger som, det är lätt 

att det blir, felformuleringar och man vet inte hur de på andra sidan läser dem. Men det är 

väldigt sällan i, i stort sett alla som jag har att göra med har jag direktkontakt med via telefon 

och kan kommunicera med kunden och jag ser inga som helst hinder där egentligen. Utan det 

(…) Kunden tycker det är bra att man hör av sig, det är liksom, det ligger ju i deras intresse 

också så klart. Jag kan inte se någonting negativt i hur (…)  

 

- Du har inget skräckexempel på en svår där kommunikationen har havererat så att 

säga?  

- Ja men det var nog mer med tredje part i sånna fall. Jag jobbade mot ett annat företag i 

början här på företaget och då hade de då en konsultfirma från Indien involverad också och då 

skulle jag ta kontakt med den firman då i Indien och det var lite svårt. Dels då för att det finns 

inga direkta telefonnummer  man kan nå dem på och det blir epost och väldigt dåliga 

formuleringar och svar och ah. Och var och varannan gång så var det en helt annan person 

som svarade det är allt eftersom som den här epost-konversationen lades ju bara till mer och 

mer folk i den här konversationen med massa indiska namn då så det var ju väldigt svårt att 

(…) Då visste man ju inte vem man pratade med. De här sex, sju, åtta personerna som fanns 

med i den här listan då och det var mycket upprepningar. Så det var ju väldigt svårt. Men det 

var ju inte med kunden som sådan, utan det var ju liksom en till IT-konsultfirma som de har 

(…) Annars så tycker jag att dialog med kund brukar vara väldigt enkel och väldigt rak, i alla 

fall ur mitt perspektiv. Jag fokuserar ju på implementation och tekniska delar, jag har ju inte 

diskussioner om pris, pengar, tid, sånna saker. De diskussionerna kan ju bli lite knöligare. De 

diskussionerna jag har handlar om problemlösningar och hur vi kommer framåt och det 

brukar vara ganska enkelt och ta med kunden också då det ligger i deras intresse också. Och 

oftast de jag pratar med från kundens sida har inte heller de ansvaret för tid och pengar då, de 

har ungefär samma ansvar som jag har då, se till att utvecklingen går framåt och projekten 

inte står still. Så att vi har ju ett gemensamt intresse och ett gemensamt driv så att säga, vilket 

gör att det blir oftast väldigt bra kommunikation, liksom inga problem som jag ser det. Skulle 

vilja uppmana dem som lyssnar på det här nu att försöka ha så mycket muntlig 

kommunikation som möjligt och träffas istället för att hålla på via mail.  
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Intervju med FR2 

 

- Du får jättegärna börja med att berätta lite om dig själv när det kommer till 

utbildning, hur länge du har jobbat här och så 

- Ja, jag är systemvetare från Örebro universitet, gick ut -99 tror jag (…) Ah det var det. Och 

jag har jobbat på företaget, ja det är över 15 år, jag har ju jobbat här sen jag gick ut kan man 

säga i stort sett. Jag har jobbat med förvaltning av underhållsystem egentligen sen jag började 

i olika roller, jag jobbade på (…) Jag började på våran supportavdelning som det hette då, och 

då hade vi två kunder bara och tog emot ärenden lite och sånna saker. Så nu de senaste åren, 

ja det har kommit lite granna smygande så när man är förvaltningsledare från vårt håll eller 

inte så, men det har inte varit uttalat men det har varit så vi har jobbat under senaste kanske 

fem åren eller fyra fem. Sen är jag uttalad Service manager då som vi kallar det då i ett år 

ungefär.  

 

[Övergripande frågor enligt trattekniken] 

 

Insamling 
- Kan du förklara hur er insamlingsprocess går till?  

- Men då är det, det är ofta det, det kommer ofta fram på möte eller att vi får ett mail. ”Jag 

funderar på det här, skulle det gå att göra?” och så får man ju höra då med dem som är bra på 

systemet ”Kan man göra såhär?” eller ”Är det här vettigt?” eller så. Så, så är det ju oftast att 

man har, det är ofta telefonmöten då våra kunder sitter hyffsat långt bort allihop. Så då får 

man börja spåna lite, eller så kanske någon åker dit och visar eller kollar ”ah men såhär ser 

det ut idag, ska vi fortsätta såhär? Eller kan vi stuva till det här lite, eller så. Så att det är ju 

oftast små förändringar som har varit hittills i alla fall, och då har det ju varit sånna saker 

som, det har inte krävts någon stor apparat så, men kanske sitter på plats och ändrar direkt i 

tillsammans under en workshop, så kan det vara. De ändringarna gör ju inte jag, då är det ju 

en kollega då som åker dit. Det kan vara så att jag är med men man sitter och pratar ihop sig i 

alla fall och resonerar hur det ser ut i andra system och så.  

 

 

- Använder ni några särskilda tekniker när för att samla in kraven?  

- Mail till exempel och sen har vi ju då ett ärendehanteringssystem som dem här, eller ja den 

här specifika kunden som jag tänker på nu då har tillgång till och kan lägga egna ärenden. Det 

brukar börja med att dem skickar ett mail, eller ringer eller att man tar det på ett 

förvaltningsmöte som vi har då, kanske var tredje vecka eller något. Och sen så ber vi dem 

säger, ber vi dem att lägga ett ärende så att vi ska ha någonting att följa upp det på i vårat 

ärendehanteringssystem. Ah för att få en samlad bild vad det är dem vill egentligen.. så har 

man ju det att gå tillbaka till då. För ofta är det ju liknande saker, liknande ärenden som 

kommer in, också alltså det kan vara att ah men är det en skärmbildsförändring eller är det 

någonting liten funktionsförändring som man kan skapa en trigger i databasen eller vad är det 

som, eller att det återkommer sånna saker. Då kan man ju återanvända vissa saker. 
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- Mellan olika förvaltningar då eller är det i samma?  

- Öhm, ah både och. Både olika och även om det återkommer i samma förvaltning också. För 

det kan det göra om dem bara ha velat haft en förändring i en skärmbild till exempel så är det 

ju ganska troligt att de kommer ha en i en annan också. 

 

- När det kommer till icke-funktionella krav, hur samlar ni in dem? Hanterar ni dem på 

ett speciellt sett eller hur samlas de in? 

- Nej inte i insamlingen nej, det är ganska så …. alltså det är ofta vi resonerar oss fram till 

saker så det blir inte det här att: ”Okej de skickar ett mail, och så gör vi det här, och sen så gör 

de det där”, så är det ju inte, det är ju nästan som en samtalsform, även om det kan vara ett 

samtal via mail eller så, så att det är ju ofta så att det är väldigt mycket kommunikation. Man 

pratar ihop sig.  

 

- Upplever du att det kan finnas några problem eller utmaningar med kravinsamlingen i 

projektet du deltar i nu?  

- Alltså det är alltid (…) Man kan ju aldrig läsa någon annans tankar. De kan tycka att de är 

väldigt tydliga, vi kan tycka att vi är väldigt tydliga och så kan det vara jättelätt att det blir 

missförstånd ändå. Man tänker så olika saker, man kommer från olika håll och så. Sen kan det 

ju också vara så att i förvaltningar speciellt att man underskattar komplexiteten. Jag vet att jag 

satt i något projekt i ett annat projekt för några år sen och då skulle vi ha en, det var en ganska 

stor förändring som vi hade gjort då och vi skulle gå live med den på kvällen, och så på 

eftermiddagen kanske tre timmar innan vi skulle gå live så sa en av kunderna ”Just det, vi 

skulle vilja ha en kryssruta också, det kan inte vara så svårt eller hur?” och det är det ju inte, 

det är klart att man ska kunna rita in en kryssruta, det går ju på, det tar väl tjugo minuter eller 

något jag vet inte. Men sen när man ska ha någon funktionalitet till det, det kan ju ta dagar. 

”Ska den sparas i databasen?”, ”Hur ska man ändra den där?”, ”Ska alla kunna ändra den?” 

alltså det är ju (…) och det är ju lätt att missförstå då som användare ”Ja men rita dit en 

kryssruta, ja men det går ju jättefort, det kan jag ju nästan göra själv”. Sånna saker kan ju lätt 

bli att det man ser, det som verkar enkelt för en användare, kan ju vara väldigt komplicerat. 

Och sen kan det ju gå åt andra hållet också att det som verkar svårt, men att det går väldigt 

fort. Det finns en enkel funktion för det eller vi har gjort det förut. Så just kommunikation och 

att förstå varandra, det är ju den största utmaningen tycker jag. (…) 

Och sen kan det ju också vara att även mellan den som pratar med kunden och den som 

faktiskt ska göra det, underlättar ju om det är samma person. Och det är det i våra, i dem 

projekten som jag är inblandad i. Då kan man vara med för det är så pass få personer 

inblandade. Men om jag som projektledare skulle få frågan ”Ah men kan vi fixa det här?” och 

säger ”jajamensan, det går jättebra, det är inga problem alls”, det kan ju vara samma sak där 

att jag inte fattar hur komplicerat det faktiskt är eller att det ser ut som att det skulle funka 

men det behöver inte alls betyda att det faktiskt skulle gå så fort som jag skulle önska.  Allt 

går ju att lösa egentligen, men det kan ju ta längre eller kortare tid.  

 

- Vad skulle du säga är lite extra tidskrävande?  
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- Ja det är ju att se till att man har förstått varandra och det (…) Det är en ganska svår punkt. 

Det är jätteviktigt och det är ganska svårt. Ofta då när man frågar igen för tredje gången och 

liksom frågar på ett lite annat sätt så (…) Tillslut så undran man att ”Nu tror de att jag är helt 

korkad.” Eller så kan det vara så att ”Jag fattar inte..”. För dem är en sak självklar och för mig 

är en annan sak självklar. Och då tänker jag ”Nej men jag förstår verkligen inte det här, vad är 

det dem menar? Är jag dum i huvudet?”. (…) Och då är det ju att man pratar egentligen om 

olika saker då (…) Nej men kommunikationen är, och förstå varandra, jag skulle nog vilja 

säga att det är det viktigaste. Kan vara väldigt svårt.  

 

- Tycker du att man borde lägga mer tid på någonting annat som det inte läggs så 

mycket tid på idag?  

(…) Dokumentation är en sån sak som jag (…) Att man har ett bra system för dokumentation 

så att man kan följa och man kan gå tillbaka och dels ”Vad sa vi? Hur löste vi det här förra 

gången?” eller så. Någonting som alla kan ta del av. 

 

- På vad som har sagts tidigare?  

- Ja precis och hur gjorde man förra gången när man (…) ”Hur lång tid tog det när det här 

projektet gjorde det här för den där kunden?  Hur lång tid tog det” eller ”Hur gjorde de?” sånt 

kan vara väldigt värdefullt. Det finns ju ofta väldigt mycket information men det är svårt att 

hitta. Det är strukturerat på lite olika sätt, man kanske har stödnoteringar för sig själv bara 

som man inte delar med andra och så, och det tar ju, sånt tar ju ofta tid. Att dokumentera och 

framförallt strukturera informationen. Men man kan, det kan vara väldigt värdefullt också. 

Sen så ska man ju inte administrera ihjäl sig för det kan ju driva hur mycket tid som helst och 

det är ju inte alltid kunden tycker att det är någonting att betala för, den har ju fått sitt system. 

Det blir en avvägning.  

  

 

Prioritering 

- Då kanske vi rör oss vidare då mot prioritering.. och det definieras då utifrån 

ramverket som att “Syftet med att prioritera är att identifiera de krav som ger mest 

värde för pengarna, respektive det krav som är förknippat med störst risker. Därmed 

kan man välja vilka krav som ska realiseras först och vilka som ska skjutas på i 

framtiden” (Eriksson, 2008) 

 

- Kan du förklara hur ni jobbar med prioritering idag?  

- I den här förvaltningen som jag är mest inne på, då har det inte varit aktuellt egentligen, vi 

har kunnat göra egentligen allting, när kunden säger okej då har vi haft tid att göra det också i 

stort sett hela tiden. Har det varit något som har, något som stått stilla, det är klart då går ju 

det först så är det ju. ”Kan de använda systemet över huvud taget?” Det går först, eller 

”Fungerar integrationerna?” så att andra system kan arbeta eller att de kan betala sina 

fakturor. Sånna saker (…) sånt är viktigast. Men hittills så har det alltid varit att kunden har 

bestämt vad vi börjar med, vad är prio, och så har dem ju kommit med att ”Ta det först” eller 
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”Prioritera det här” så vi har gjort som de säger och det har inte varit någon konflikt där vi har 

inte tyckt något annat, så nej.  

 

- Förekommer det att ni faktiskt sköter prioritering själva här? Att ni får in ett antal 

krav i -en förvaltning som ni behöver prioritera?  

- (…) Det finns ju flera ärenden samtidigt så, det gör det ju men (…) Då tar vi (…) Så länge 

inte (…) Om de är prioriterade likadana så utifrån kunden, då har vi inte då har vi liksom ”Ah 

men nu håller vi på med dem här förändringarna; designförändringar, ah men då tar vi dem” 

till exempel. Så att det har inte (…) Det har egentligen inte funnits något uttalat att ”Nu ska vi 

prioritera dem här grejerna” så pass mycket tid eller att de varit så pass lågt prioriterade ändå, 

så att har det varit något då har vi tagit det, men så det har inte varit något uttalat sådär att: 

”Nu ska vi prioritera och hur gör vi?”. (…) Men det är ju inom kunderna förstås, mellan 

kunderna däremot, det blir ju svårare förstås. Och det kan ju vara helt olika förvaltningar där 

ena är förvaltning och det andra är ett utvecklingsprojekt så, det är ju klart att det är alltid 

svårare för då kan man ju inte be kunden att prioritera utan då är det ju (…), Ja antingen så får 

man prioritera själv ”Det här känns viktigast” eller ”Den här har väntat längst”. Eller så är det 

helt enkelt så att chefen kommer och säger ”Ah men nu behöver vi göra det här”.  

 

- Men säg att ni sitter här nu med ett antal krav, hur skulle ni prioritera, använder ni 

några speciella tekniker? Någon speciell notation?  

- Det finns ju en prioritering i ärendehanteringssystem, det gör det ju. Då finns det två olika; 

kundens prioritering och intern prioritering och så. Men hittills så har det kommit in som tre, 

ett till fem. Och det i våran värld (…) Vi har ju inte använt den prioriteringen i de här 

förvaltningarna. Det används i förvaltningar men inte i den här.  

 

- Upplever du att det är några utmaningar att prioritera eller om det är mellan två olika 

kunder, om man tänker att man betraktar det som att alla det är krav, fast det finns två 

olika kunder, upplever du att det är några svårigheter med vad man ska prioritera då?  

- Inte just nu, men jag har absolut upplevt det. Helt klart, men då har det varit mer, då har jag 

varit mer utförande i förvaltningen. Och då har det varit olika förvaltningsledare så att (…) 

och då kan jag ju inte fråga, eller jag kan ju fråga ”Hur bråttom är det?” men det blir ju 

jättesvårt att jämföra två olika i så fall. Men det har absolut varit problem. Men har det varit 

så att det har blivit förhinder för hur vi ska arbeta då har jag pratat med min chef helt enkelt. 

Som har då hjälp till att bena ut det.   

 

- Vad kan det här ha varit för typ av lösning på något problem? Kan du ge något 

exempel?  

- Då har ju den kanske bett någon annan att komma in om det är så att det är två stycken 

projekt och så vet jag ”Ah men de här grejerna är det så hög”, det tar så lång tid att läsa in sig 

på det så att då är det ju mer tidseffektivt att jag gör det. I det här projektet så kanske det finns 

någon annan som har varit med tidigare till exempel som skulle kunna göra det här. 

Då sa chefen ju ”Ah men kan du gå in och ta lite tid här?”, så att man har löst det på det sättet.   
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Dokumentation 

- Jag vet att du nämnde lite om dokumentation förut, men nu ska vi komma till den 

punkten som också är en del av den här processen, och den definieras som att: 

“Dokumentationen är underlag för alla kommande utvecklingsaktiviteter. Den kan ses som 

ett formellt kontrakt mellan beställare och leverantör. När ett företag köper in ett system, 

skriver parterna ett avtal som definierar vad som ska levereras mot vilken ersättning och 

avtalet undertecknas av bägge parter...dokumentationen tas fram för flera parter, till 

exempel utvecklare, kunder, användare, beställare och testare.” Och då tänkte vi fråga; 

Hur arbetar ni med att dokumentera era krav?  

- Det där känner jag igen från införandet av projekt. För då är det ju en tidsbegränsning i ett 

projekt. Då börjar man ju med att ”Vad finns det för krav?”, ”Vad har vi för förslag på 

lösningar?” [respondentens telefon ringer och samtalet avbryts] 

 

- [Samtalet återupptas] Ja så då är det ju liksom så att då är det ”Vad har man för krav?” och 

då är det ju jätteviktigt uppstyrt för då har man ju, då förväntar dem sig ju ett system och då 

kan du ju också vara så att det är första kontakten med här kunden, då kan det ju blir lite extra 

svårt att läsa varandra. Har man en lång historik då är det ju lättare att prata också, man har 

mer förtroendekapital redan. Att de vet att vi försöker lösa det här så gott vi kan (…) Man 

känner till varandras goda vilja att man vill att det ska bli ett bra system. Är man helt ny för 

varandra, då har de egentligen ingen aning typ ”Ah men vem är det här? Är det något som 

bara vill blåsa oss och tjäna pengar?” Alltså så tänker dem ju inte men man har ju fått 

förtroende när man redan får affären men då är det extra viktigt att allting står i kravspecen 

tänker jag, och då skriver man ju under på att ”Ah men det här är det vi kommer att leverera” 

(…) Så då blir det här dokumentet väldigt viktigt.   

 

- Gör det någonting liknande i förvaltning?  

- Ja då har man ju som sagt lite mer dialog efter hand. Det vi brukar göra att vi får in ett  

ärende och då det ju hända att de börjar med att säga att ”Vi vill ha en tidsuppskattning på det 

här” och då svarar vi ”Ah men det tar fem timmar, eller kanske åtta timmar” och då förväntar 

sig dem att vi ska gör det på ungefär den här den tiden. Det blir det ju liksom en dialog. Det är 

sällan de säger, eller vi har väl aldrig varit med om det. Att dem skickar in ett ärende där de 

säger ”Ah men bygg om den här modulen” eller så, och det kan ju ta allt från en halvdag till 

fyra veckor. Så går det ju inte till, utan man har ju en dialog efter hand. (…) 

Ofta så vet ju dem vad dem vill ha och då blir det ju en fråga om ”Vad kommer det kosta?”, 

”Om hur lång tid kan vi får det?”, ”När kan vi få det?”, ”Går det över huvud taget?”.  

 

- Upplever du några svårigheter med att dokumentera kraven?  

- Ja svårigheten, det blir ju ofta luddigt, det blir ofta luddigare i en förvaltning för i ett projekt 

då, då är ju (…) då måste det ju vara väldigt tydligt så för det är ju där man tidsuppskattar från 

början. Men sen i förvaltning då blir det mer luddigt och risken är att det dokumenteras 

väldigt dåligt egentligen typ så, ”Vad var det som sades?” och så.  När vi har 

förvaltningsmöten och så och vi pratar om ärenden, då skriver vi upp vad som sägs, så det 
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finns sparat. Men (…) de kan maila någonting så har dem det som första underlag men sen 

när man pratar efter hand och man kanske sitter på en workshop och gör någonting så 

förändras det ju också. Så att det är definitivt att det finns en risk där att man missar 

dokumentera saker eller så.  

 

- Vad kan det få för konsekvenser om det tex är ett krav som kommer in i 

ärendehanteringen som inte dokumenteras?  

- Teoretiskt så skulle det ju kunna vara så att dem säger så att, alltså att kunden säger, ”Ne 

men det här har vi inte beställt”, så klart att det blir konflikter där men det har vi inte råkat ut 

för det, peppar peppar. Men självklart (…) Eller att man inte kommer ihåg själv. Och blir det 

(…) Det ställer ju stora krav på att den som utvecklare, att den kommer ihåg vad den har gjort 

och varför och när och så, så att den har koll på sina filer helt enkelt. 

Man gör ju ofta något i test, och sen så kan det ju dröja ganska lång tid innan allting är testat 

och sen så säger dem ”ah men nu gör vi det här i produktion också” så kan det bli så att man 

tänker ”Justja, men vad var det vi gjorde egentligen?”. Man ska komma ihåg att göra precis 

samma saker så. Fast det (…) Det finns inte centralt strukturerat egentligen, utan då är det ju 

utvecklaren som håller koll på det och man räknar med att den har koll.  

 

- Använder ni någon speciell notation för hur ni dokumenterar era krav, att man 

märker upp krav och kan spåra dem med ID märkning eller…? 

- Ah det är ärendenummer i så fall.  

 

- Kan ett ärende innehålla flera krav? Eller är de separata eller hur fungerar det?  

- Jaaa det kan det göra, men vi har försökt att splitta det i såfall på flera ärenden. Så att det ska 

vara lite enklare. 

 

- Med ärenden, då var det att det kunde komma in via mail eller hur kunde det komma 

in? 

- Nä då kommer det in via ärendehanteringssystemet, dem har tillgång till det. Så dem lägger 

egna ärenden. Vi vill ha det så för att då blir det ju det som en beställning ”Med den här 

kunden så har vi den överenskommelsen så att finns detta ärende på det så får vi lägga tid på 

det också” och så. Sen finns det andra kunden som inte vill att vi lägger tid även om dem 

lägger ärenden, utan då måste vi ha en beställning av dem, en inköpsorder. Så det blir mycket 

mer uppstyrt. Det blir lite mer tungrott men samtidigt så råkar ju inte dem ut för några 

obehagliga överraskningar heller då i slutet på månaden. Så (…) Men vi har,  

just för att kunna avsluta ärenden och kunna bocka av när vi gör någonting så försöker vi ju 

att splitta dem i så fall och få nya ärenden på dem, och det har funkat bra. 

 

- Dem är ID- numren som du sa, hänger det ihop med prioriteringen av krav på något 

sätt? 

- Ah det kan det göra om vi pratar om dem på ett förvaltningsmöte, så det kan det göra. Men 

vad menar, att det finns någon identifiering i själva ID-numret? Eller? 

 

-  Ja 
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- Ah nej inte så, utan dem är på samma nivå tills man säger någonting annat. 

 

- Vad i dokumentationen skulle du säga är tidskrävande? 

- Om man vill ha det strukturerat på ett speciellt sätt så tar det ju alltid tid. Då kan ju (…) Vi 

har inte råkat ut för någon konflikt i det här men man kan ju tänka sig att kunden tänker att 

”Jag har ju redan sagt vad jag vill ha, ska du då lägga en timme till bara för att skriva det på 

ett speciellt sätt? Det har dem ju inte lust med såklart”. Och det är ju någonting man får jobba 

sig fram till. När vi var nya i förvaltning för den här kunden, för det är ju en ganska ny 

förvaltning, det är klart att då var det ju mer viktigt att för varje timme som vi lade som de 

hittade på sin faktura att det fanns ett ärendenummer till, till exempel. Det var uttalat från 

början att det var jätteviktigt. Men sen efter hand så det kommit till det att vi får ju ett större 

förtroendekapital och nu har de ju till och med sagt att, det kom från dem att ”Men om vi har 

lite, ringer och pratar en stund och liksom frågar och får svar på saker eller att ni kollar upp 

grejer och sådär, ni kan ju lägga det som en klump liksom ’Telefonmöte’ eller något sånt där” 

och just att det kom från dem, det var ju väldigt trevligt för oss just för det betyder ju att dem 

litar på oss och att de får någonting för sin, för den tiden de betalar för. Så då har det ju 

liksom, då blir det också lite luddigare i och med att man har, ah men det blir liksom mer som 

en dialog sådär. Vi blir mer som kollegor. Så just att känna kunden, att vi känner varann, det 

är ovärderligt.   

 

- Tycker du att det är värt att lägga den där extra timmen på att få bra dokumenterat i 

kraven?   

- Ja det beror lite på vad det är i och för sig. Kraven i sig (…) Framför allt ur 

lösningssynpunkt då, för kraven kan ju återkomma önskemålen. Att man då vet ”Ja men förra 

gången, så löste vi det såhär..” det sparar ju mycket tid och framför allt också i överlämningar 

om det kommer in någon ny i projektet, det är ju jättebra. 

 

 

Kvalitetssäkring 

Då är nästa sån här del av kravhantering Kvalitetssäkring, som man också ibland kallar 

för validering och verifiering, som då syftar till hur man vet att kraven som är ställda 

faktiskt gör det som beställaren tänker sig och då undrar vi lite hur ni jobbar med att 

försäkra det?   

-  Vi lägger det i test och är de nöjda så är det bra. Så det blir ju en slags (…) Det kan ju även 

hända att ”Ah men det här är ju inte riktigt vad vi har tänkt oss” – ”Nehe men då ändrar vi i 

kraven”.  Lite grann så ”Vi har gjort såhär” – ”Ne men det var inte riktigt så, kan det vara lite 

mer åt det här hållet?” så det blir ju lite (…) återigen en dialog att man jobbar iterativ så. 

Att verifiering sköts av kunden och det är ganska viktigt tycker jag att det är så, för det är dem 

som vet eller, det är dem som har önskemålet. Så att det kan ju inte vara samma person som 

testar.  

- Skulle du kunna säga att det finns några speciella kriterier som avgör kvaliteten på ett 

krav? Om det kommer in ett krav som man göra med eller att själva kravet inte går att 

använda för er. 
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- Ofta är det ju luddigt till en början, så att ”Vi behöver göra något” (skrattar). Så att man 

jobbar sig fram till det men (…) Nej det är inte särskilt bra (…) Det har inte varit något 

problem, så länge det funkar så blir det ju inte något problem och då är det ju klart att det 

skulle vara smidigt om det var väldigt uppstyrt och så. Men det tar i så fall (…) tid, och ofta 

sker det ju direkt i en workshop och man pratar ”Ah men vi gör såhär: Okej”. Då finns ju 

inget dokumenterar där, utan så ser man: ”Ah men vi ändrade därifrån och dit”. Men vad som 

har hänt under vägen har man ju ingen aning om. Man ser ju i systemet vad som har hänt. Så 

det finns inte sådär att ”Vi ändrade den dit och nu har vi skapat (…) Vi slog på det filtret, de 

här användarna kommer inte kunna se det här fältet och sånt där” så att på den nivån, det 

dokumenteras inte. Eller ja det kan göra det, det kan ju komma in att man har ritat/berättat på 

skärmbild absolut, eller på en skärmdump. Men  Oftast så sker det ju under möten och så, 

eller under workshops att man jobbar ihop 

 

Men om vi säger att kravet skall hålla god kvalité i formuleringen till utvecklarna så att 

dem ska förstå det, hur gör ni då?  

- I det här fallet så är det utvecklarna som sitter med direkt på mötet, oftast. Sen om det är 

någonting som behöver förändras i själva programmet bakom så att säga, som vi inte kan 

anpassa, det är klart då måste vi göra en väldigt bra spec till dem. För då går det till en 

utvecklare i Danmark. Dem gör någonting och skickar tillbaka så. Så det är klart, ah men då 

är det ju egentligen kravspecar som vi skriver, som vi skickar till utvecklaren. Så att det 

kommer inte från kunden, eller så. Eller de säger vad de är dem vill ha gjort, och så får vi 

formulera det i en kravspecifikationen i så fall, eller ja tillsammans med kunden. 

 

- Så om jag förstår dig rätt nu, så kvalitetssäkrar du så att kravet stämmer överens med 

det kunden vill ha och sen formulerar du det på ett bra sätt så att utvecklarna förstår 

det som de ska göra?  

- Ja 

- Det går inte direkt från kund till utvecklare?  

- Nej det går vi oss i så fall.  Det är ju våran leverantör då av systemet som får göra dem 

sakerna då, om det är integrationer till exempel så är det oftast utvecklarna som får göra den 

delen, för det kommer vi inte åt, vi kommer inte åt källkoden till programmet.  

 

- Upplever du att det finns några svårigheter med att göra den här kvalitetssäkringen av 

kraven? Är det administrativt tungt t.ex.? Att försäkra att kraven går att göra 

någonting med? 

- Näe det är det inte, inte för oss egentligen. Utan vi får ju skriva ”Såhär vill de ha det”. Så 

identifierar vi så långt som möjligt vad de är dem (leverantören) ska göra. Men det är ju inte 

ens säkert att vi vet vad det är som krävs. Utan vi säger att ”Ah men de vill ha det här 

resultatet”. Men det kan ju absolut vara ett problem, det har ju ändå förekommit. Att en 

kravspec lämnar oss och den tas emot på ett helt annat sätt av utvecklarna. Det är just att vara 

tydligt där, så det är därför som ju mer information desto bättre. Skärmdumpar, exempel och 

sånna saker. Och vet vi vad databasfälten heter till exempel så är det ju bra (…) Men det finns 

ju också en risk, det är ju inte säkert att vi har rätt databasfält. Det kan ju finnas flera ställen, 

så det (…) Jag vet inte om det är så betungande egentligen, men det är klart att det är viktigt 
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att det blir rätt. Så där är det ju mer uppstyrt, mellan oss och leverantören, då blir det ganska 

uppstyrt, där har vi dokumenterat på ett annat sätt. Men dem är också så pass, det är större 

förändringar med lite (…) Lite mer genomtänkta, det är ju inte 

 

Förvaltning 

- Vi går vidare till förvaltning av krav och det definieras som: “Förvaltning innebär ett 

strukturerat arbetssätt för att hantera ändringar i kraven.“ Hur hanterar ni ändringar i 

kraven?  

- Ändringar från kunden gentemot oss? Vi hanterar egentligen inte det som ändringar så, om 

det är samma krav som bara ändras lite grann. Det hanteras efter hand liksom bara sådär 

“Aha, menade ni så? Okej då gör vi så istället”. Det blir inte särskilt dokumenterat så. Skulle 

det däremot vara mot våran leverantör så blir det ju olika versioner, senaste versionen och 

sånna saker. Men från kunden till oss så vill jag påstå att det flyter liksom hela tiden, så att det 

hanteras inte kan man säga, i den här förvaltningen.  

 

- Men då till leverantören.. Om vi säger att det är ett krav som man har beställt som ska 

utvecklas och sen så sker en förändring hos kunden, skickar man då en förändring till 

leverantören och låter dem hantera det eller? 

- Ah för dem kravspecarna vi skickar till leverantören ser oftast inte kunden alls. För det är ju 

på ett något mer teknisk nivå. 

 

- Är det någonting i den delen som är tidskrävande? 

- Och skriva kraven till leverantören?  

 

- Ja 

- Det är lång ledtid till leverantören men det är inte tidskrävande för oss så direkt.  

 

- Med ledtid hur menar du då?  

- Att vi skickar någonting till dem och sen så har de sitt planeringsmöte en gång i veckan så 

”Ah vi kan göra det om två veckor”. Från det att vi skickar ett krav till det att vi får det 

tillbaka kan det dröja ganska lång tid. Då kan det dröja veckor. Men å andra sidan ibland har 

det varit bråttom och då har dem ändå, vi har ändå fått det samma vecka, vilket är väldigt 

snabbt i det läget.  

 

- Är det problematiskt på något sätt med de ledtiderna?  

- Ja, det kan det vara. De har fullt upp och våra kunder vill gärna ha den här förändringen och 

”Varför händer det ingenting, varför hör vi ingenting?” och vi säger att ”Jag men vi har stått 

på, vi försöker”, och det blir ju också en balansgång för man vill ju inte skylla på 

leverantören, alltså det får ju inte låtas som att vi skyller ifrån oss. Samtidigt kan man ju 

gnissla tänder för att det tar så lång tid så är det ju. 

 

Jag tänkte på det här med leverantören, är det ett helt annat företag då eller hur 

kommer det sig att det blir ett annat företag att det inte blir här?  
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- Därför att vi inte har tillgång till källkoden till det här underhållsystemet. Så vi kan göra 

vissa förändringar kan vi göra, vi kommer åt databasen och vi kan göra saker där om vi vill  

och vi kommer åt, vi kan göra skärmbildsförändringar med filter och rättigheter och sånna 

saker, allt som du kan göra från gränssnittet och rapporter och sånt där kan vi utveckla. Men 

när det gäller förändringar i funktionalitet så (…) Vi kommer inte åt källkoden.  

 

- Så då blir du lite som mellanhanden? 

- Ah precis.  

 

- Kan man säga att ni fungerar lite som kravställare åt kunden?  

- Ja, det kan man säga. Det finns ju två olika led liksom, från dem till oss och sen från dem till 

utvecklarna egentligen. 

 

Strukturering 

- Då är den sista punkten i den här processen Strukturering, som gäller hur ni arbetar 

för att skapa en överblick i de kraven som ni har 

- Vad som har hänt då eller? 

 

- Ja eller de krav som ni har fått in då kanske från kunden då som då i så fall skulle 

skickas vidare sen, alltså hur ni jobbar med att strukturera upp de kraven? De kraven 

som arbetas med.  

- Vi har en lista, en leverantör (…) eller vad kallar vi det för? (…) Någon typ av 

förändringslista, anpassningslista. ”Vad har vi gjort för anpassningar?” Men då är det i stora 

drag sådär, för dem har standardsystemet, men med dem här förändringarna. Men på den 

listan kanske det är 15 punkter eller nåt, det är ju inte mycket med tanke på allt vi har gjort. 

Då kan vi ju skriva Designförändringar, då är det hundra saker kanske, men dem är inte 

specade var och en för sig utan, ah men det finns i ärendena möjligen. Men det förändras ju 

också över tid så att dem är inte alltid så intressanta att spara, eller liksom hålla koll på helt 

och håller .  

 

- Låt oss se om jag förstår dig rätt nu, låt oss säga att man ska ändra färgtema till 

exempel att man ska byta ut färgen på hundra knappar, då går det som en 

designförändring? Var det så du menade?  

- Ja 

 

- Och då de som ska utföra det här då i gränssnittet, hur får dem tillgång till det kravet? 

Kan de då gå in och kolla på det kravet då i nån slags logg eller vad sa du? 

- Ah du kan kolla i, alla kommer åt ärendehanteringssystemet då som är inblandade. Men 

oftast så är det ju dom som är med på mötena också som har kunden bredvid sig eller får mail 

från kunden från kunden då. Och så skickar han “Ah nu har jag gjort såhär, ser det bra ut?” - 

“Ah det ser ganska bra ut, kan du flytta det här fältet, eller personerna ska inte se det här” 

eller så.  
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- Då har vi egentligen bara en sista fråga till som vi har lagt till. Det är mycket 

kommunikation med kund och då tänkte vi höra vilka svårigheter eller utmaningar 

upplever du att det finns där när det gäller att kommunicera med kunden?  

- (…) Dels tillgänglighet, att de ska ha tid och (…) att på telefonmöte är det svårt att se vad 

man pratar om, det är alltid enklare om man träffas. Även om det är långt att åka så 

underlättar det jättemycket om man kan sitta bredvid varandra och titta på samma saker och 

så. Så det är, det är ganska viktigt och göra så ofta man kan. 

 

 
 

Intervju med FR3 

 

 

- Då vill jag börja med att du berättar lite om dig själv, vad du har för utbildning och 

vad du gör här på företaget och hur länge du har jobbat här?  

- Jag har jobbat här -97, så det är länge och då började jag jobba i receptionen så på ett företag 

som sedan blev uppköpt av det här företaget 2006. Och då var jag mammaledig och sen när 

jag kom tillbaks så började jag jobba med förvaltning men mer som administratör. Sen så från 

2010 ungefär så har jag jobbat som förvaltningsledare på IT-sidan sen så har vi oftast en 

motsvarighet då på kundsidan. Jag har ingen IT-bakgrund egentligen, jag är utbildad 

sjuksköterska [skrattar] men valde att fortsätta på IT–spåret i alla fall för att jag fick ett så bra 

erbjudande då just och jobba inom förvaltning och de bitarna, så därför har jag valt att göra 

så. Sen 2010 så har jag jobbat som förvaltningsledare (…) projektledare har jag varit lite i 

samband med om det kommer in stora så ibland så hanterar man de som projekt och då är det 

ju liksom som projektledare i dem. (…) Just nu jobbar jag i ett stort projekt med en 

uppgradering men det kommer av en förvaltning liksom.    

 

- Vill du berätta lite om din roll som förvaltningsledare och vad det innebär?  

- Jag är ju då kundkontakten så jag är ju ansvarig mot kunden för allt vi levererar. Jag ser till 

att vi har dels bemanningen på plats, att i gör dem timmarna vi ska, följer upp i vårat 

tidrapporteringssystem, så att man gör inte för mycket och inte för lite men att vi gör det som 

förväntas göra. Det som de har ställt som krav helt enkelt. Gör ju summeringar med både tid 

och pengar som kunden vill ha, har ju avstämningar med teamet för hur det går , har 

avstämningar med kund och se hur de tycker att det går, ja det är väl ungefär det. Ansvarig för 

själva liksom förvaltningen mot kunden.  

 

- Bemanning på plats, innebär det att ni har anställda uthyrda där eller..? 

- Nej oftast är det här hos oss, att de eftersom just i förvaltningarna så är det ju oftast syftet att 

vi tar hem affären till oss, sen så beställer ju de liksom (…) ah ett jobb, de beställer liksom 

inte en person utan det är ju ett jobb och sen så blir min uppgift att tillsätta dem som passar 

egentligen och lösa det.    

 

[Övergripande frågor enligt trattekniken] 
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Insamling 

När vi säger kravhantering så utgår vi från ett föreslaget ramverk som påstår att 

kravhantering är uppdelat i olika delar och den första är insamling. Det är lite det vi 

har pratat om men jag tänkte att vi går in lite mer på detalj på det kanske, definitionen 

här är att: ’Insamlingen börjar med att definiera syfte och mål, målgrupp samt 

systemets omfattning och avgränsning...Under insamlingen samlas de övergripande 

kraven in, de krav som kommer att utgöra underlag för allt kommande arbete’ Kan du 

förklara lite hur den processen går till i det förvaltningsprojekt du jobbar i nu?  

- (…) Vi får först in ett önskemål om att ”Vi vill göra det här”, så då vill jag ju veta (…) 

Tänker du på vad vi gör tillsammans liksom?  

 

- Ja hur eran process går till för att … 

- Säkerställa egentligen? 

 

- Ah 

- Ja alltså just nu, vi gör på många olika sätt, just nu så vi tänkt att som vi har testat och som 

vi tycker funkar bra då har vi försökt och ritat processkartor i Visio, och då har vi liksom ritat 

upp att ”Okej, en första karta visar att såhär jobbar ni nu” (…) och sen så ritar vi upp en ny 

Visio-karta med ”Okej, vi uppfattar att ni vill jobba såhär” och sen så tar vi ett möte utifrån 

det och säger såhär ”Såhär uppfattar har vi uppfattat att ni gör idag, såhär uppfattar vi att ni 

vill jobba” och då får de liksom säga ”Nej ni har inte förstått vad vi vill ha” eller så säger dem 

att ”Ja men det är precis såhär vi vill jobba, (…) kan ni programmera det i systemet liksom” 

och då har vi ju egentligen inte kollat att det går att göra systemet utan vi har ju mest försökt 

och sätta ”Såhär önskar ni”. Och sen får vi ju gå in och kolla om det funkar ”Måste vi göra en 

anpassning med java eller är det någonting som går och fixa i standard till exempel i systemet. 

Ofta vill man ju inte ha för mycket java-anpassningar för det gör ju att systemet blir mer och 

mer anpassat och svårare att hantera vid en uppgradering till exempel så då vill man ju ofta ha 

ett alternativ som är så nära standard som möjligt (…) Var det svaret på frågan?  

 

- Ja men det tror jag  

- Jag känner att jag förvirrar [skrattar] 

 

- Det finns inga rätta svar här det är bara vad du själv tycker och tänker, men jag kan 

tycka att det var ett svar på den frågan ja. Gäller det samma för icke-funktionella krav 

när ni samlar in dem eller har ni några särskilda tekniker för det? 

- Nej det är samma skulle jag säga, ah, det skulle jag säga.  

 

 - Brukar kunden specificera alltså tar de hänsyn till det i sin kravspecifikationer eller 

är det någonting som ni tar fram själva?   

- (…) Nej det gör de nog inte, alltså (…) det är olika från kund till kund. Vissa Kunder är ju 

väldigt väldigt kunniga själva och vissa är det inte (…) Så tänker jag på en specifik kund som 

när vi tar fram de här processkartorna och så är de väldigt, då gör de väldigt mycket själva 
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också så att då är ju de med liksom, då är det inte bara vi som (…) Så jag skulle nog ah, det är 

från fall till fall.  

 

- Men om vi säger att ni exemplifierar då med ett fall med en mindre kunnig kund, hur 

jobbar ni internt då för att stödja dem mycket kring den här insamlingen?  

- Ja då blir det ju mera, då får vi ju liksom presentera på (…) mer funktion än teknik om man 

säger alltså att vi försöker och prata ett annat språk mycket. Och det är väl kanske därför 

också som vi har tagit själv av de här simbanorna och ser mer flödet och egentligen försöka 

att inte fokusera så mycket på tekniken för det är jättesvårt när man diskuterar teknik för 

oftast så blir det (…) vi pratar ett språk som de inte riktigt förstår (…) även om de är duktiga 

så (…) och det kan jag förstå. Och vi behöver bli bättre på att inte prata teknik och därför har 

vi väl försökt att gå över till något annat sätt att hantera det för att vi inte ska bli så tekniska, 

för det är väldigt lätt att vi styr däråt för då känner vi oss hemma, men det gör ju inte dem, 

eller dem – kunden gör ju inte det. Så vi försöker och lägga upp (…) men generellt sett så 

försöker vi och lägga oss på en mindre teknisk nivå. Och även om vi har de som är tekniska 

med, för det sitter även med (…) Det är ändå verksamheten vi ska vända oss till.  

 

- Du sa simbanor där….? 

- Mm alltså det är samma, processkarta. Det är slang [skratt] 

 

- Då vill jag fråga, upplever du att det är några speciella problem i kravinsamlingen? 

- Ja alltså det (…) det är svårt. Jag tror, skulle säga att det är utmaningen. Det är ganska lätt 

att koda ihop någonting, det svåra är ju att få det att stämma överens med det som de faktiskt 

har önskat sig (…) Och därför har vi ju börjat lagt mer och mer krut på just förarbetet för det 

är ju ändå där det blir under själva kravinsamlingen och det märker vi ju att vi behöver lägga 

fokus på det. Och jag tror såhär att som kund kanske man inte heller vill lägga sin största peng 

på det. Alltså för det kostar ju att ha konsulter igång från start till mål och ofta vill man ju 

betala för utvecklingen men du kanske inte tycker det är så kul att betala för en förstudie för 

du får ju ingenting (…) Du får ju jättemycket men det är svårt att ta på det.  Så att ah, det är 

en utmaning i kravhantering absolut.   

 

- Vad skulle du säga är mest tidskrävande i själva kravinsamlingen?  

- Det är ju att få en förståelse för vad önskemålet är alltså hur (…) Det är väldigt lätt att det 

blir missförstånd i vad det är de önskar sig i slutändan. Ibland brukar vi prata om en hemlig 

agenda, det är ju ingen hemlig agenda det är bara att det kan (…) det kommer liksom inte ut, 

man kanske inte tänker på att ”Vad är det för mål vi har egentligen längst upp?”, ”Vad är det 

vi vill nå fram till?”, det kommer ju inte alltid fram utan det kommer fram att ”Ah vi vill ha 

den här gröna knappen” – ”Ah men varför då? Vem är det som ska ta del av den? Vem ska 

det underlätta för? Vem ska (…) ?” och det kan vara svårt och få in (…) att ställa rätt fråga 

helt enkelt.  

 

- Och det är där ni vanligtvis använder de här simbanorna? 

- Ah precis, för att täcka in att ”Okej vi tror att ni har sagt såhär, stämmer det?” och då kan 

man ändå få en check på (…) Och då kan man ju gå tillbaks och säga ”Men vi sa ju såhär?”. 
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Istället för att man kommer när vi har levererat och säger att ”Nej men det här vill vi inte ha”. 

För det är ju ändå (…) 

 

- Tycker du att den tiden man lägger är värd att lägga där eller borde det vara 

prioriterat annorlunda?   

- Nej jag tycker att man borde prioritera mer på kraven än vad man gör. Och jag tror att det är 

däråt man går men tidigare sett så har vi inte gjort det. Utan vi har varit (…) Och jag tror att 

både kunden och vi vill komma vidare för att kraven (…) Vi vill utveckla det tycker vi är kul 

och de vill få nya saker liksom. Då kanske man försöker hafsa förbi det steget som är kanske 

det viktigaste. 

 

 

 Prioritering  

- Då går vi vidare till nästa sektion och om vi då kallade det första för insamling så 

kallar vi nästa steg för prioritering och då är syftet de krav som ger mest värde för 

pengarna, respektive det krav som är förknippat med störst risker. Därmed kan man 

välja vilka krav som ska realiseras först och vilka som ska skjutas på i framtiden. Så det 

är vad vi menar med prioritering, då tänkte jag höra hur det går till när ni prioriterar 

krav och om ni prioriterar krav?  

- Ja det gör vi ju, och det är ju (…) Det blir mycket utifrån kunden många gånger. För att 

många oftast om jag tittar på kunden så handlar om pengarna,  ”Hur mycket pengar kostar det 

att göra det ena eller det andra?”, och då får man ju försöka att (…) För även om vi har 

alternativ (…) Om jag nu ska prata utifrån de här processkartorna som vi har gjort då försökte 

vi ju och ha alternativ på att ”Okej, alternativ ett är att du behåller funktionaliteten som den är 

idag det kommer kosta såhär mycket och alternativ två är att vi ändrar allting och då kostar 

det såhär mycket” och så får man ju liksom välja men då brukar ju vi rekommendera ”Vi 

skulle rekommendera alternativ två för då går du tillbaks till standard vilket gör att det 

kommer bli billigare i förlängningen” till exempel. Nu tappa jag tråden lite vad var 

grundfrågan?  

 

- Ja, hur ni jobbar med prioriteringen av era krav.  

- Ah så att många gånger då så blir det ju en gemensam prioritering med kunden, ”Vi tycker 

någonting men vi kommer inte ta besluten, vi kan inte ta beslutet” eftersom det är, i det är 

fallet så är det ett standardsystem. 

 

- Sitter ni i något möte då eller…?  

- Mm, ah absolut. Lite samma sak att vi presenterar ju liksom den hära framtagna 

processkartan och då får dem säga att ”Ah men det här kommer inte (…)” eller ”Det här 

kostar för mycket” eller ”Det här (…)”. Sen behöver ju de oftast ta det vidare internt för det är 

inte de som sitter på pengarna som vi pratar med oftast utan det behöver gå till någon annan 

ledningsgrupp eller någonting och så ska man ta beslut. Men då kan man ju ta beslut om 

kostnaden, man kanske behöver ta beslut om ”Ska vi införa med Java eller ska vi hålla oss till 

standard?”, ”Vad ser vi liksom i förlängningen? Vart ska vi sen?” osv.  
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- Är det några andra kriterier eller faktorer än just pengar som du sa som kan påverka 

ett kravs prioritet?  

- Mm ah det är ju också om du, hur du väljer att utveckla systemet skulle jag säga, att många 

kunder är väldigt måna om att veta om du kommer att gå in och koda i systemet så att du (…) 

Då ändrar vi ju i systemet och då kommer det ju att se ut så, vilket kommer göra att det 

kommer blir svårare för dig att uppgradera till nästa version för då måste du ju försöka 

anpassa, då ska du ju få med dig den här javakoden eller behöver du inte ha med den eller vad 

ska vi göra med den då? Så om det är en standardlösning eller om det är kodning i avgör ju 

också.  

 

- Kan det vara så att ni har flera ändringar från samma kund samtidigt? Hur 

rangordnar man dem då?  

- Vi har ju (…) Alltså i den större förvaltningen som jag har då är det ju, då har de liksom en 

egen projekt eller (…) förvaltningsgrupp, som också är en projektgrupp men i förvaltning så 

är det förvaltningsgrupp. Så vi har några stycken och de har några stycken och då är det ju 

liksom, då får ju de säga prioriteten, vad som ska göras först  

 

- Använder ni någon särskild notation för att visa vad ett krav har för prioritet?  

- Nej det har vi inte gjort, vi har ju om man säger i själva ärendehanteringssystemet kan du ju 

om det kommer in en förändring, så sitter ju den, är ju den prioriterad utifrån sin påverkan 

egentligen av systemet. Alltså vissa förändringar kan ju vara att de måste genomföras väldigt 

snabbt för de har en incident i bakgrunden att nånting har havererat och en sån förändring 

måste ju gå snabbt, och då har det ju en hög prioritet eller en låg kan man väl säga, det är ju 

högsta. Så (…) Ja man sätter ju, på så vis så sätter man ju en prioritering av det. Men när det 

gäller (…) om man sitter (…) eller ja nu hamnar jag ju på projekt istället så det ska jag inte  

göra. (…) Så att så är det ju i det systemet.  

 

- Vad använder ni sa du, ni använder 1 till 5…?  

- 1 till 4  

 

- Okej, är det några särskilda svårigheter i prioriteringen, någonting som är extra 

utmanande?  

- Ofta är det utmaningen att det sitter olika folk och gör prioriteringen. (…) Alltså eftersom du 

(…) Det kommer ju in via vårat ärendehanteringssystem så sitter ju det någon där och tar 

emot och det blir den som får den första liksom kollen på ”Vad är det här då? Ah jag sätter en 

trea”.  Och ibland så kan det vara ganska godtyckligt och ibland så kanske det är mer 

engagerat.  

 

- Är det de som tar emot kraven hos er du menar nu?  

- Mm (…) Om det gäller alltså, eftersom det är förvaltning så blir ju kraven i form av en 

förändrings (…) önskemål och då kommer det in som ett ärende från början, det är så 

kunderna lägger sina liksom ärenden. Så i förvaltningen blir det den vägen in och så 

prioriteras varje ärende för sig.  
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- Av dem som tar emot dem?  

- Ah, sen kan man ändra den. För det kan ju vara så att jag ser att ”Men det här är ju helt 

käpprätt åt skogen, nån har prioriterat till en fyra och här är det ju faktiskt någonting som inte 

kommer funka”, då får ju jag säga till att ni måste ändra. Men (…) man är ju ansvarig för att 

det blir rätt, det ska ju alltså serviceledaren måste ju kolla alla inkomna ärenden så att det ser 

okej ut.  

 

- Serviceledaren, det är du?  

- Det är jag.  

 

- Har du sista ordet då kan man säga i prioriteringen?  

- Ja det kan man ju säga. Alltså det händer ju att (…) sen så är det ju inte alltid att jag sitter ju 

inte och stirrar mig blind på allting som kommer in men jag försöker ju att ha någon typ av 

överskådlighet att ”Aha men nu kom det ju faktiskt in några incidenter här, är det några 

snabba förändringar som måste göras? För i så fall måste vi ju agera liksom”. Men (…) oftast 

är ju krav och alltså change hanteringen i form av krav den är ju, har ju oftast den tidspressen 

(…) så att det är en incident i bakgrunden utan det är ju oftast ett önskemål och då behöver 

man ju inte, då är ju prioriteringen ingen stor, har ingen stor inverkan på egentligen (…) för 

det är ju inget som har gått sönder eller någonting sånt.  

 

 

Dokumentation 

Nästa steg på den här processen eller vad man ska säga, det är dokumentation av krav 

och då definieras det som att “Dokumentationen är underlag för alla kommande 

utvecklingsaktiviteter. Den kan ses som ett formellt kontrakt mellan beställare och 

leverantör. När ett företag köper in ett system, skriver parterna ett avtal som definierar vad 

som ska levereras mot vilken ersättning och avtalet undertecknas av bägge 

parter...dokumentationen tas fram för flera parter, till exempel utvecklare, kunder, 

användare, beställare och testare.”  Arbetar ni med att dokumentera era krav?  

- Ja det gör vi ju (…) Är det en, om det kommer in som en förändring då ska det ju 

dokumenteras i ärendehanteringssystemet egentligen direkt, där man beskriver liksom vad det 

är. Det i förlängningen kommer ju förändra systemet och då ska ju det dokumenteras, både i 

källkod och i liksom systemdokumentation.  

 

- Upplever ni några svårigheter med utmaningen i själva dokumentationen? 

- Ja, utmaningen med dokumentationen tror jag alltid är att folk tycker att det är sådär kul.  Så 

att det hamnar alltid lite på sidan av. Nu på (…) i samband med, jag tjatar om de här 

processkartorna men i samband med det så har vi tänkt att dokumentationen ska bli enklare, 

att vi startar då en dokumentation redan där. Och då har vi numrerat liksom olika händelser i 

den här processen och då ska man då också kunna dokumentera till den ”Okej här av vi en 

siffra som heter ’10’” t.ex. så ska vi dokumentera den då heter den ’10’ i dokumentationen 

och då ska det vara lätt för både oss och kunden att hitta den och kunna uppdatera den. För 
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annars så kan det ju bli att det inte finns någon tråd egentligen utan att man har gjort några 

krav och sen så ska det dokumenteras och så blir det en systemdokumentation men den 

kanske inte riktigt svarar mot något (…) Men nu har vi ju försökt att råda bot på just att man 

vet om man ska dokumentera och då måste (…) då fattas det något om man inte dokumenterat 

liksom.  

 

- Samma här som med notationen på kraven, du prata lite om siffror förut … 

- Hur vi får dem att stämma överens?  

 

- Ja, precis.  

- Ah det är just att vi har en numrering i processkartorna då, och då är det tänkt att det ska 

också spegla  källkoden att man (…) lägger man in ett skript t.ex. så ska det heta samma 

siffra och den heter samma siffra i processkartan och den har även ett Word dokument som 

ska ha samma siffra så att man ska (…) Istället för att (…) För oftast så är det ju väldigt 

godtyckligt att du döper någonting till ”Ah det här skriptet är…” så försöker du hitta någon 

schysst benämning, men tittar någon annan på det de att ”Men det är ju inte de det är?”, så 

istället då för att hålla på och hitta på bra ord som sen oftast glöms bort eller ingen vet vad det 

betyder så tänkte vi att då kör vi siffror istället då, för att kunna följa upp. 

 

- Kan man kalla det nästan för en ID-märkning utav dokumentationen?  

-   Ja exakt 

 

- För vad jag har förstått så finns det en ID-märkning i ärendehanteringssystemet  

också..? 

- Aja absolut, när du gör ett generellt ärende ja. 

 

- Hänger det ihop med den här på något sätt att  …? 

- Nej det gör det inte, på grund av att vi har (…) vi skulle (…) vi tänkte att vi skulle göra det 

först, men det blev (…) systemets ärendehanteringssystem som vi har stödjer inte riktigt fullt 

ut när vi gjorde en sån här stor (…) För det är ju en jättestor förändring kan man ju nästan 

kalla alltihopa då  med en massa olika små punkter i. Och vi försökte se hur vi skulle kunna få 

ett systemstöd i (…) men fick inte riktigt till det och därför så har vi valt att lagt det utanför 

mesta del, men man kan ju tänka sig att ett annat system, TFS t.ex. skulle säkert stödja det, 

men då blev det i alla fall ett ytterligare system så att därför så valde vi att hantera det så nu. 

Sen kan det tänka sig att man i framtiden gör något på ett annat sätt.  

 

- Vad i dokumentationen skulle du säga är tidskrävande?  

- Det är ju tidskrävande över lag egentligen men oftast så försöker vi ju ha mallar sånt på plats 

för att det inte ska ta liksom tid utan att det finns en grundmall och så ska man kunna fylla i 

rubrikerna (…) Så att ah, det tidskrävande är väl kanske och egentligen sätta upp alla ramverk 

från början faktiskt, för att göra det så enkelt som möjligt för alla utvecklare att faktiskt fylla 

i, för det är ju där det brister ofta att vi inte skriver något för att vi inte tycker det är kul. Jag 

tror att egentligen så är det nog inte så tidskrävande att skriva om man väl har ett ramverk och 
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en mall, då behöver man ju faktiskt bara fylla i rubrikerna utan det är nog att få till alla att 

ramverket finns för respektive egentligen då. 

 

- Tycker du den tiden är väl spenderad?  

- Absolut.  

 

 

Kvalitetssäkring 

- Nästa det i den här processen är då kvalitetssäkring av kraven då och det är alltså ett 

”Säkerställande att kraven fångar det beställaren behöver, att kraven är begripliga för 

utvecklarna, att kravspecifikationen är internt konsekvent samt att större risker tagits i 

beaktning”. Hur arbetar ni med kvalitetssäkring av krav?  

- Ja alltså vi gör ju en (…) Vi skriver ju ner risker, eller försöker identifiera alla risker skulle 

jag väl säga. Och då har vi gjort det i ett specifikt dokument och då diskuterar vi kunden 

också liksom ”De här riskerna ser vi, vilka risker ser ni?” och så försöker vi liksom att 

kategorisera dem för hur hög sannolikheten är kontra (…) alltså hur stor påverkan det gör om 

jag säger. Vissa saker kan ju ha jättestor påverkan men vi tror sannolikt inte att det ska 

inträffa (…) Så då försöker vi göra någon typ av bedömning om vad det är vi ska hålla utkik 

efter så att säga.  

Så det är nog mest, jag tror (…) vi är nog inte så himla bra på det här, utan där skulle vi nog 

kunna bli bättre  

 

- Vilka kriterier avgör ett kravs kvalité? Om vi säger hur det är utformat eller så 

- (…) Ja (…) Hur vi ser att det har bra kvalité eller?  

- Ja alltså vad anser gör ett bra krav, vad krävs av ett krav för att det ska vara bra?  

- Ja för mig är det ju att det är väl dokumenterat och att det är nedbrutet i mindre delar, det är 

inte ett övergripande krav utan att det blir till en spec, skulle jag vilja säga. Att man utifrån 

det där kravet sen kan sätta sig i systemet och göra det.  

 

- Vem är det som bestämmer om ett krav håller god kvalité? Är det någon speciell 

person eller är det gemensamt t.ex.?  

- Det gör vi ju själva, gemensamt. (…) Men det är ju som sagt jag tror att just det här med 

kvalité där behöver vi ju bli bättre. Vi har ju ett kvalitetssystem på företaget som heter Skarp 

som vi hänvisar till ganska många gånger som vi kanske inte alltid använder fullt ut som vi 

skulle göra. Och när jag jobbat tidigare i ett stort astro-uppdrag då hade vi ju faktiskt en 

kvalitetschef som var förankrad till den förvaltningen, men då var det ju just på grund av att 

den var så väldigt stor (…) och det har vi pratat om många gånger att det skulle man ju 

egentligen ha generellt för allt, där man liksom kontrollerar dokumentationen överlag. Men 

det sker inte så jätteofta, så det är ju en brist skulle jag vilja säga.  

 

- Du får jättegärna förklara lite om Skarp och hur det fungerar?  

- Ja alltså det är företagets kvalitetssystem så att vi har ju försökt tagit fram ett kvalitetssystem 

som ska vara generellt för alla här på företaget, där man ska kunna hitta processer och 
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dokumentation till det du behöver och då ska det ju vara både för förvaltning och projekt men 

även nyanställ (…) alltså allt med oss att göra. Och det är ju (…) Ja, så vi har ju en 

kvalitetschef på företaget som ansvarar för det här men det är ju hela företaget och det är ju 

jätte, jätte många och jättestort (…) och hon gör ett jättebra jobb så vi har ju (…) det har ju 

blivit bättre vi använder det ju mer än vad vi har gjort men det är väl lite samma sak där att 

kvalité kanske inte är jättefränt, det är ju (…) man behöver liksom marknadsföra det om och 

om igen och få det att tryckas ner i organisationen, för det är bra grejer men vi är inte 

jätteflitiga på att använda det.  

 

- Hur använder man det då? Låt oss säga att du är i en förvaltning, så hur går man 

tillväga för att testa av det här systemet?  

- Jo det finns då (…) då är det liksom utritat liksom ”Okej, hur jobbar vi med (…)”, då finns 

det en process för ”Hur jobbar vi i förvaltningar?” t.ex. – ”Jo, men då är det tänkt att vi ska 

jobba såhär”, sen är det en ganska generell process för det är ju för alla ”Såhär, ungefär så 

här”, sen får du ju tweak:a din förvaltning och kanske göra egna processer om du behöver 

men  övergripande så ska det vara liksom de här stegen och sen så varje steg så kan du oftast 

klicka och få en typ tillhörande dokumentation när det är kanske ah men ”Changehanteringen 

borde se ut ungefär såhär” och ”Har du den här rollen” så kan den ha en rollbeskrivning för 

att ”Här sitter service managern”, då kan du klicka på den och då finns det liksom ett 

dokument för ”Vad borde du göra i din roll?” och sådär generellt.  

 

- Så man kanske skulle kunna säga att det är som en instruktionsbok? En väldigt 

omfattande instruktionsmanual? 

 - Ja egentligen en handbok för allt eller vad man ska säga.  

 

 

Förvaltning  

Då är det två steg kvar i den här processen och då är nästa steg förvaltning, och då är 

det ju förvaltning av kraven alltså. Och det innebär ett strukturerat arbetssätt för att 

hantera ändringar i kraven, så då är väl frågan hur hanterar ni ändringar i krav som ni 

jobbar med?  

- Under resans gång menar du?  

 

- Ja, precis. 

- Ja alltså (…) om man säger i en förvaltning är ju det lite (…) klurigt eller vad ska man säga. 

För då är de ju oftast ganska små, specifika krav så det ju liksom en ändring i sig. Och blir det 

en ändring av det under vägen då måste man ju liksom hela tiden rapportera att ”Nu ändrar ni 

i kraven här, så då måste vi se över (…) nu kommer det kanske kosta mer pengar, det kommer 

kosta mer tid, det kommer krävas det här och det här och det här”, så då måste man uppdatera 

det lite kontinuerligt. Jag tror att det är nästan lite enklare i förvaltning i förvaltningen 

eftersom det är (…) ganska specifikt från början. I ett projekt är det ju värre för då har man 

oftast en satt peng för hela projektet och då måste de ju nästan göra en change för att ändra 

kravet liksom, och det gör vi ju också. Men det blir inte på samma sätt i förvaltningen utan 
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där blir det ju mer att (…) ah gör vi, eller vi gör ju alltid ett spann att ”Det kan kosta 

minimum såhär och maximum såhär”. Ändras kravet så måste man ju, då får man ju liksom 

börja om lite från början ”Okej, men då får vi tidsestimera igen” liksom. Så i förvaltningen 

tycker jag (…) det blir oftast inte lika stor påverkan på det stora hela för att det är ofta det är 

mindre (…) mindre förändringar. I ett projekt så är det ju mer fara på taket om man börjar på 

att tweak:a hela tiden för då vet vi att ”Nu kommer vi och missa målet” och då måste vi ju 

dels göra en change i projektet men också ska ju det upp i någon styrgrupp som ska ta ett 

beslut om att ”Nu ändras kravet här”. Förvaltning är mera att man liksom tar det pö om pö, 

det blir ingen (…) det blir oftast ingen jättestor grej av det tycker jag, det hanteras lättare.  

 

- Finns det några särskilda svårigheter med (…) om det blir en förändring i ett krav, i 

ett sånt förvaltningskrav, under utvecklingen?  

- Ja, det gör det ju. Vi måste ju ändra, vi måste ju liksom se över grundkravet och vi måste 

säga till att ”Nu gör ni inte som ni sa att vi skulle göra från början”, så det är ju alltid rörigt 

när kraven ändras det är det ju, men jag tycker ändå att då kan man mera ta det för den lilla 

box som det är och att det är lättare att svänga båten i en förvaltning än vad det är i ett större 

projekt för då ska du ju ta hänsyn till all funktionalitet överallt medans det här oftast ganska 

(…) centralt eller vad säger man, avgränsat.  

 

- Kan man tänka sig ett exempel om en kund ändrar krav, specifikt då, vad gör man 

alltså hur brukar ni hantera vad blir stegen då liksom?  

- Ja, i en förändring så (…) jag sitter bara och tänker på vad vi gör i projekten och det blir ju 

fel, men förvaltning och projekt är ju inte så jätteolika i sig, men vi måste ju på en gång om de 

då säger att ”Ne men vi vill göra såhär istället”, då måste vi ju direkt backa tillbaks och ”okej, 

men det betyder att vi måste göra på ett annat sätt, vi kan inte följa vår plan”, så vi (…) som 

det alltid det har egentligen (...) det har ju med tid och pengar att göra jämt när det gäller 

kunderna. 

 

- Är det du då som har den kontakten eller?  

- Ja, det är det.  

 

- Jag tänker mest teknikmässigt på hur man jobbar…  

- Ja men precis, så att om de nu (…) även om nu kontaktar (…) oftast så, jag säger ju oftast att 

maila mig eller även om du går direkt på en utvecklare så vill ju jag veta liksom vad som 

händer. Och ser jag då att det far förbi mail eller att de oftast faktiskt mailar mig direkt att ”Vi 

vill ha såhär istället” då får ju jag liksom direkt ”Ah men okej, stopp” då kan ju utvecklarna 

inte fortsätta med det som man höll på med för nu har kraven ändrats här. Och sen så måste vi 

lyfta det med dem och säga att ”Nu ändrar ni i kraven vilket innebär att det kommer påverka 

hur mycket det tar och det vi har gjort kanske är bortkastat (…) och såhär mycket tid kommer 

det att ta istället, vill ni att vi ska fortsätta såhär?”, så det gäller ju att stoppa allting i ganska 

god tid. För de vill ju inte betala för någonting som de inte vill ha. Och vi vill ju inte jobba 

med någonting som de inte heller vill ha. Så att det blir ju ah mycket fram och tillbaks 

kommunikation och säkerligen extra möten och extra beslut på kostnader och sånna grejer.  
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- Kan det vara så att kunderna mailar en utvecklare direkt, att de har den kontakten? 

- Ja det kan hända 

 

- Är det för förändringar då eller kan de göra det för nya krav också? 

- Nej inte nya krav (…) det måste de ju liksom förankras och (…) Men om de håller på med 

ett (…) Om de håller på med en utveckling med någonting, då har de ju oftast kommunikation 

direkt. För att kunna direkt se ”Okej nu har jag gjort en ändring här, kan du gå in och testa?” – 

”Ah det kan jag göra” – ”Då ser det ut som att vi är på samma (…) du kan fortsätta” . 

 

- Så då har de alltså en ganska löpande avstämning utvecklarna mot kunden under 

själva byggandet?  

- Ja 

 

- Är det någonting i just det här förvaltandet och kravändringar som är särskilt 

tidskrävande om det nu blir en sån här förändring?  

- (…) Ja alltså det blir tidskrävande när det sker förändringar som är liksom snabba 

ryckningar eller vad jag ska säga, vissa är ju bättre på det än andra eller sämre eller hur man 

ska se det, så vissa kunder har ju svårt och förstå att kanske att vi jobbar utifrån de kraven de 

ställer direkt och att vi börjar liksom producera, även om de inte ser allting på en gång så 

sitter man ju liksom och så börjar man ju rota och se vad man skulle kunna göra och hur 

skulle det kunna se ut, och då blir det ju bortkastad tid, och det (…) det är ju väldigt 

tidskrävande att det blir bortkastat när vi lagt resurser och tid och energi på någonting som de 

inte vill ha, mest för utvecklarna skulle jag nog vilja säga, deras tid går till spillo och det är ju 

det man inte vill.  

 

 

Strukturering 

- Sista sektionen av den här processen är strukturering och det beskrivs som någonting 

man gör under hela tiden att  ”Kravstrukturering går ut på att skapa en struktur som är 

lätt att överblicka och förvalta”. Vi har ju pratat lite om det här men om det nu är mer 

specifikt hur ni strukturerar upp era krav för att få en överblick på vad det är för 

arbete som pågår?    

- Mm, du menar under tiden när vi jobbar för man vill veta vilka alla punkter som är …? 

 

- Ja, vad man håller på med och vilka krav som kommer in, vad ni har för struktur helt 

enkelt.  

- Mm, just nu så har vi använt oss av en SharePoint-sida egentligen när vi liksom gjort en med 

de tasks som vi har bara för att få  en överskådlighet, så enkelt som möjligt med ”Vilket är 

kravet? Vem gör det? Ungefär vart står vi?”. Det är ju lite agilt tänkt men det är ju ingen sån 

här Kanban-tavla där du flyttar utan det är mera (…) Den är enklare men för att få någon typ 

av överblick över alla krav som vi håller på med egentligen.  

 

- Men då ligger det utanför det här ärendehanteringssystemet som finns?  
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- Ja, precis och det har vi ju också (…) vi tänkte att vi skulle ha det där också [skrattar] men 

vi tyckte inte det fanns något bra stöd där heller, så det är ju faktiskt, just det ni påpekar, är 

rörigt. Det är ju sånna saker som jag också ser att det (…) eller som har lämnat in som (…) 

alltså förbättringsförslag för hur vi ska hantera både projekt och förvaltningar, för jag tänker 

ju att man ska kunna ha en överskådlighet över båda även om det är två olika (…) så vill man 

ju veta ”Såhär mycket uppgifter har vi och såhär mycket resurser har vi” (…) Då vill man ju 

ha det i samma system.  

 

- Nästa fråga är då egentligen om du upplever några särskilda svårigheter med att 

strukturera med just den här strukturen?  

- Ja, alltså om man ska se det på (…) Det är inte svårt i mitt lilla projekt, eller i min 

förvaltning, däremot så är det svårt jag sitter ju kanske i fem förvaltningar, och sen finns det 

ju andra som har andra förvaltningar som också vill ha mina resurser. Så svårigheten och 

utmaningen är ju att veta hur stor beläggning varje person har ”Finns det utrymme för att vi 

tar åt oss det här?” (…) Det är ju den (…) om man ser på det i det större perspektivet så är det 

den största utmaningen.  

 

- Vad skulle du säga är den största utmaningen med att eller största hinder från att 

använda ett och samma program i och med att ni jobbar utanför 

ärendehanteringssystemet?  

- Mm, ja det är nog att få en överskådlighet i det och sen så är det ju att olika saker har olika 

prioritet (…) alltså om du ska ha en överskådlighet för både projekt och förvaltning så måste 

du ju ändå någonstans trillar det in ett ärende med severity ett, då måste den ju hamna högst 

upp, den kan ju inte ramla ner sen även om det kommer in andra saker. Utan att man får 

någon typ av struktur och prioritering av allting som vi gör egentligen.  Var det begripligt? 

[skrattar]  

 

- Ja jag funderar bara [skrattar], jag försöker bara föreställa mig lite hur det ser ut det 

här med att ni använder ett annat system då för att hantera kraven för att det var 

många, det var uppbrutet sa du att någon förändring i förvaltningen var så stor att ni 

ville ha flera tasks..  

- Ja, mm.  

- Och då är finns det inte stöd för det riktigt i ärendehanteringssystemet?  

- Nej, alltså jag tycker inte det. Vi har ju (…) vi försökte att liksom (…) vi funderade på om 

man kunde göra så att eftersom kunderna är upplagda i ärendehanteringssystemet så tänkte 

jag att man kanske kunde lägga upp ytterligare en sida för kunden där man kanske skulle 

kunna bryta ner det eller någonting sånt eller kunna (…) Men, men det gav inte systemet stöd 

för utan då skulle man behöva bryta upp respektive ärende liksom i ärendehanteringssystemet 

då, det blir (…) det finns liksom inte riktigt något bra sätt att göra det på, utan då skulle du 

typ skriva i fritextfält eller någonting och det kommer ju ingen göra. 

 

- Skulle man då behöva skriva upp de här tasks:en i ett ärende för att det blir 

småändringar i varje ärende?  
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- Ja, precis. Att det skulle vara en så stor så du har liksom (…) då skulle du behöva ha under-

tasks egentligen. Och det kan du ha, men hur mycket som helst liksom.  

 

- Man gör inte olika separata ärenden av dem här då? 

- Ja det skulle man ju också kunna göra men då tyckte vi att det blev för svårt och hantera vad 

som vad, vad liksom ”Är det här (…) Hör det här till den här ändringen eller är den här ny?” 

eller ”Vad är det här då?”, vi hade liksom inte så många kategorier att spela på egentligen så 

att man kunde (…) Då skulle det bli en hopblandning.  

 

- Tack så mycket, då har vi bara en sista fråga, då var vi klara med dem delarna i 

ramverket så då är det egentligen bara en fråga kvar gällande kommunikationen, alltså 

kommunikation med kund och då undrar jag om du upplever några särskilda 

svårigheter där? 

- Alltså jag (…) jag är ju inte programmerare själv så jag tror kanske att jag har lättare att 

förstå vad de säger alltså jag blir inte så himla teknisk. Men däremot så tror jag att vi generellt 

sätt blir lite för tekniska i kommunikationen, att det är lätt att det blir det. Och har du med 

utvecklare på tråden så är det väldigt lätt att snöa in på för mycket teknik som inte säger dem 

så mycket egentligen.  

 

- Kan man tänka sig att det kan vara åt andra hållet också?  

- Ah, absolut. De (…) Men samtidigt i det senaste projektet så har vi ju varit väldigt tydliga 

med också att ”Ni är ju experter på eran (…) på erat system, och vi är experter på liksom 

utveckla tekniken” och sen så gäller det ju att vi två kan prata. För ibland så (…) så tror jag att 

kunden får för sig att vi kan liksom tala om för dem hur de ska jobba, men det är ju inte det vi 

ska göra. Utan vi ska ju göra det som (…) Vi vill ju att underlätta så mycket som möjligt i 

deras arbetssätt, men de måste tala om hur de ska jobba på bästa sätt, det kan inte vi göra. Och 

det tror jag ibland kan bli liksom en kommunikationsbrist, ”Vad är det vi faktiskt ska göra?” 

alltså ”Vad är våran expertis och vad är eran?”. För ibland kan man ju få en fråga istället 

såhär ”Hur tror ni att systemet tänker att man ska jobba?” – ”Ja men det är här ju ett 

underhållssystem, det systemet går att anpassa, det är ju för att ni ska kunna jobba så bra som 

möjligt. Men ni måste tala om hur ni vill jobba på bästa sätt (…) för att vara så produktiva 

som möjligt” och sen så försöker vi ju att anpassa systemet efter det, men det tror jag kan vara 

en sån (…) Det blir ofta (…) Det är svårt kanske att förstå att alltid sätta sig in i en annans 

situation.  

 

- Tack så mycket, har du någonting du vill tillägga?  

- Näe alltså vi skulle nog behöva bli bättre generellt på kraven [skrattar]. Har ni någonting att 

komma med kanske efter arbetet så är det jättevälkommet. 
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Intervju med PR1  

 

 

- Du får gärna börja med att berätta lite om dig själv 

- Mm, så man kan säga att gjort lite (…) jobbat med alla möjliga roller allt från utvecklare till 

förvaltningsledare till projektledare till lösningsarkitekt, lite allt möjligt egentligen. Och just 

nu jobbar jag till mest dels som lösningsarkitekt och då Scrum-master i vanliga fall också 

eller projektledare, inte så mycket förvaltning nu för tiden skulle jag säga utan mera projekt 

då. 

 

- Det är jättebra om du utgår från projekt, det var lite det vi hade tänkt oss utifrån en 

projektledar-synvinkel på det här då, ifall vi missade att säga det. Men utbildning, du sa 

också att du hade skrivit C-uppsats här? (innan intervjuns star)] 

- Jag pluggade (…) heter det System (…) heter det Systemvetenskap, treåriga…? och skrev 

C-uppsats, gjorde aldrig SUP:en i och för sig, har ni gjort den eller?  

 

- Ja 

- Men (…) skrev C-uppsats och sen sökte hit för typ fem, sex år sen, så (…) jobbar 

fortfarande kvar, trivs jättebra.  

 

- Men det var på Örebro?  

- Det var på Örebro universitet. 

 

[Övergripande frågor enligt trattekniken] 

 

Insamling  

- Okej men då hoppar vi in lite på de här delprocesserna som det här ramverket 

hänvisar till. Och det första steget är då insamling och det definieras i den här boken 

som att ”Insamlingen börjar med att definiera syfte och mål, målgrupp samt systemets 

omfattning och avgränsning...Under insamlingen samlas de övergripande kraven in, de 

krav som kommer att utgöra underlag för allt kommande arbete” Skulle du kunna 

förklara nu om vi bortser från alla andra delar just hur insamlingen av krav går till? 

Jag vet att du var inne lite på nyss men om vi kanske kan gräva lite djupare nu på just 

det. 

- Hur man samlar in kraven?  

 

- Ja, hur eran process för det ser ut?  

- (…) Ja det är ju som sagt som brukar man ju köra uppstartsmöten när man ska egentligen 

bestämma vad man ska göra i projektet. Efter det brukar jag vilja boka upp lite workshops 

emellan så att man samlar ihop det som kommer komma in i nästa sprint. (…) Men det låter 

som att ni är lite ute efter mera en process hur vanligtvis ser ut (…) men (…)  

 

- Vi är ute efter hur ni går tillväga, vi vill få förklarat och veta hur ni jobbar, det 
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behöver inte passa in med det vi säger över huvud taget utan vi utgår från det här 

ramverket när vi ställer våra frågor bara.  

- Mm, ne men själva kravinsamlingen som sagt när jag brukar jobba med Scrum då brukar det 

ju vara det här uppstartsmötet och där brukar vi ju samla in i princip alla krav. Sen om det 

finns någon process eller något sånt (…) det kan jag inte påstå egentligen att det finns, utan 

det är väl mera att man (…) Vi har ju i och för sig lite mallar och sånt som man kan följa efter 

när man samlar ihop kraven.  

 

- Vi är mest bara intresserade hur det går till idag, alltså det behöver inte vara något 

uppstyrt eller så, vi förväntar oss inga rätta svar eller någonting sånt, vi är bara 

intresserade av hur ni jobbar, så det är så det är bara.  

- Okej 

 

- Jag tänkte du säger att ni har uppstartsmöte och sen så ibland workshop, vem är det 

som deltar i de här mötena? 

- Just det, på uppstartsmöten brukar det vanligtvis vara (…) produktägaren, alltså den som 

håller i och ja men ansvarar för produkten hos kunden, så den brukar ju alltid ha sista ordet på 

allt. Sen kan det ju vara bra att ha med, brukar jag rekommendera när vi har projekt, att man 

har med någon från verksamheten också, någon som jobbar med den här produkten dagligen 

och det brukar det ju kanske inte vara varje gång. Det brukar vara (…) ja (…)  men det är ju 

bra att ha med någon från verksamheten också som kan (…) som jobbar med det där dagligen, 

för produktägaren brukar vanligtvis vara någon som kanske inte är i de där systemen varje 

dag utan bara har fått ett ansvar rättare sagt.  

 

- Om man då tänker workshopsen för det nämnde du, vilka är det då är det samma 

personer med på dem eller …? 

- Det brukar vara samma personer, man, man kan (…) Om man märker att (…) Man har haft 

ett uppstartsmöte  och man börjar jobba och man börjar utveckla så visar man upp resultatet 

efter första sprinten, och man märker att produktägaren kanske inte alls har förväntat sig de 

här sakerna, då brukar jag vilja boka upp en workshop direkt efter det så att vi kan egentligen 

reda ut och fås liksom i fas igen på vad vi ska göra. Mm för det är (…) alltså det är (…) 

mycket handlar om det här med förväntningar. Jag vet att jag varit med många projekt där 

man säger någonting och så blir det någonting helt annat som de förväntar sig sen. Det här 

med workshops kan var schysst och ha någonstans, men om man märker att det börjar spåra 

ur lite grann. För annars tar du workshops bara tid (…) Sitter man och workshopar en halv 

dag fyra pers. då är det direkt 16 timmar som ryker från budget och det kanske inte är (…) det 

är inte bra att göra så heller hela tiden men (…) det är projektet.  

 

- Hanteras icke-funktionella krav på något annorlunda sätt? Eller hur samlar ni in 

dem?  

- Hur menar du?  

 

- Ja, men kanske användarvänligheten och sånna där lite mer (…)  

- Du menar hur vi hanterar dem? 
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- Ja, hur de samlas in. 

- Ja (…) Jag brukar ju vilja få in (…) Det beror helt på vad det är för typ av applikation. Men 

jag (…) Det kan vara bra (…) Jag sitter ju bredvid en kille som är UX-expert och då brukar 

jag ju få med honom på ett hörn ibland om det skulle behövas men själva insamlingen (…) av 

icke-funktionella krav (…) Alltså jag tror inte det händer (…) Det beror helt på vem som är 

projektledare också skulle jag säga och hur projektet ser ut. Det är ingenting uttalat skulle jag 

säga att man alltid samlar in icke-funktionella krav, utan det märker man också under 

uppstarten eller om det kanske var en workshop att ”Det är väldigt viktigt för dem att det ska 

vara användarvänligt”.  

 

- ”UX” sa du, kan du förklara …?  

- Det är bara, det är när man arbetar med just användarvänlighet och interface.  

- Upplever du att det finns några problem eller utmaningar i själva kravinsamlingen? I 

ett projekt som du kanske arbetar i nu? Tänkte så att du har någonting mer specifikt att 

utgå ifrån.  

- Mm (…) Ja det kan ju hända att man har alldeles för bråttom i projekt. Att man från start 

sätter ett slutdatum att ”Det ska vara färdigt den 20:e december” t.ex. och man hinner inte gå 

igenom alla kraven ordentligt så att man måste komma igång med jobbet. 

 

- Vad skulle du säga i kravinsamlingen som är lite extra tidskrävande? 

- Vad som är extra tidskrävande i insamlingen?  

 

- Ah precis  

- Hm (…) Vad är extra tidskrävande i kravinsamlingen (…) Alltså man har ju aldrig funderat 

på de här sakerna över huvud taget (…) Kan jag klura på den för jag kommer inte på 

någonting?  

 

- Absolut 

 

 

Prioritering 

- Vi kan hoppa lite till prioritering av krav, och prioritering definieras som ”Syftet med 

att prioritera är att identifiera de krav som ger mest värde för pengarna, respektive det krav 

som är förknippat med störst risker. Därmed kan man välja vilka krav som ska realiseras 

först och vilka som ska skjutas på i framtiden”. Kan du förklara hur prioritering av krav 

går till när ni jobbar? Och om ni jobbar med det? 

- Absolut, det ska man ju göra när man jobbar med Scrum att man har en backlog och innan 

man gör någonting över huvud taget så ska det ju finnas en prioritering ”Vad är absolut 

viktigast?” och det brukar man göra antagligen under uppstartsmötet eller kanske under en 

sprintplanering. Jag vet inte om ni känner till sprintplanering. Man planerar sprinten precis 

som det låter och då brukar man vilja prioritera i sprinten vad som är viktigast också. Men jag 

tycker att (…) eller vi brukar jobba med att man prioriterar hela backlogen dvs samlat in alla 
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kraven då är man redo för projektstart, då vill man kunna sätta en prioritering på allt som 

finns i backlogen. Men med det sagt så är det ju många kunder som kan säga att ”Allting är 

lika viktigt” och då får man på något sätt tvinga dem att prioritera eller så får vi prioritera 

själva bara för att det ska finnas någonting. Så jag skulle säga att under sprintplanering brukar 

det ske och jag tycker att det är superviktigt men det är många kunder som reagerar på det där 

sättet att allt är kanske lika viktigt och det kanske det är, men man måste sätta prioritering på 

något sätt. 

 

- Vad tror du att det beror på, har du någon idé vad det kan bero på att kunderna har 

den inställningen? 

- Ne men jag tror att man kanske är pressad själv och känner att ”Ne men ni ska ju sköta 

projektet, jag är bara här och liksom ge ett Ok i slutändan”, och det är ju vissa. Andra kan 

vara extremt engagerade och vill jättegärna vara med i projekten och (…) liksom tycka till 

och vara med. Men, men andra som sagt jag tror att det säkert hör ihop med att man kanske är 

ointresserad av det, man kanske sitter i en roll man kanske inte vill sitta, man kanske inte vill 

vara produktägare över huvud taget och då struntar man ju i det. Men jag har själv upplevt det 

några gånger i projekt att man (…) Jag tror att det är ett enkelt svar och säga att man tycker 

allt är lika viktigt liksom, för det är inte sant egentligen. Någonting går ju före någonting 

annat, speciellt om man har en budget och budgeten är slut om vi har en grej kvar att göra 

”Vad är viktigast?”, allt får ju inte plats där utan det är ju bara en sak till.  

- Om vi säger att ni har icke-funktionella krav som användbarhet och grejer, prioriteras 

de i samma typ av lista eller skiljer de?  

- Det är ju det jag menar (…) De kraven (…) De tror jag liksom finns med kanske inte uttalat 

eller nedskrivet ska jag kanske säga, att det finns i backlogen (…) det är väl mera, det får man 

nog ha med sig bara under själva arbetets gång, det är väl snarare en magkänsla, men en 

känsla för att ”Okej nu, det här kommer inte att bli bra, man får kanske klicka tio gånger 

istället för tre gånger” och då får man ju tycka till och ändra det. Men det (…) Min erfarenhet 

är att det brukar inte vara med som ett uttalat eller nedskrivet krav utan (…) det brukar man 

liksom snudda förbi under projektets gång att ”Ah men vänta nu, nu gör vi ju någonting som 

kommer att paja för användarna egentligen, och användarvänligheten också”.  

 

- Använder ni några särskilda tekniker för att prioritera krav? Vi säger att om ni står 

för prioriteringen och det är svårt och prioritera och välja mellan två saker, har ni 

något arbetssätt ni löser det på?  

- Nej egentligen inte, och som sagt, det är ju fortfarande kunden som borde prioritera allting. 

Men det finns väl ingen teknik skulle jag säga. Vi sitter ju mycket i olika produkter och där 

kan man ju sätta en prioritering. Alltså t.ex. TFS eller andra produkter där man kan lägga en 

prioritering (…) var de det du for efter när du frågade om teknik?  

 

- Nja teknik var kanske missvisande jag menar hur man alltså, ett arbetssätt för att 

gemensamt komma överens om en prioritet, om man säger att du och jag skulle tycka 

att någonting är olika viktigt, har ni då något arbetssätt för att komma överens och 

bestämma vad som är viktigast?  
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- (…) [skrattar] Ja (…), jag har inget sånt där konkret exempel på rak arm. Jag har ju (…) 

Alltså man skulle ju definitivt förespråka att man vill ha (…) Att man ska ge kunden mycket 

nytta för lite pengar, så är det ju. Men att det finns någon liksom metodik, det är ingenting jag 

har varit med om i alla fall när det gäller att komma överens om en prioritering, om det vad 

det nu menar?  

 

- Ja, vem bestämmer prioritering på ett krav?  

- Man vill ju att det ska vara kunden, men ibland har det ju varit att jag själv har bestämt i 

mindre projekt då att ja men i eftersom att vi måste ha, eller jag tycker det är bra att ha 

prioritering så ”Då kan jag sätta det” och kunden är ju med på det också så att det är inte så att 

jag går och smygsätter en prioritering. Men jag tror att det är bra att ha prioritering i alla fall, 

men som sagt, kunden är ju med men det kan ju hända att jag sätter dem bara för att ha någon 

prioritering. För jag tror att det där kan i slutändan bränna en också att man sitter i slutet på 

projektet och man har fem saker kvar och det är bara en sak kvar ”Ja men vad sjutton ska vi 

göra?”, ja men då har vi haft den här prioriteringen från start. ”Även om ni inte har aktivt 

klickat i eller sagt så har vi ju gjort det här tillsammans” och då får man ju acceptera att det är 

så att ”Vi kommer göra de här delarna” liksom. Mm (…) Kluriga frågor … 

 

- Ja vi har jobbat hårt på dem [skrattar] 

- ja, jag märker det [skrattar]  

 

- Ja du var väl kanske lite inne på det här men upplever du några svårigheter med 

prioriteringen i sig?  

- Inte personligen. Jag tror att jag har lätt för att sätta en prioritering men det handlar ju om att 

få med kunden ombord på att ”Det här är en bra prioritering och en sund prioritering”. Vissa 

kan ju haka upp sig på detaljer medans jag försöker se den stora bilden att ”Det kanske inte är 

lika viktigt och få till den här lilla knappen och lägga tjugo timmar på den än och kanske 

lägga på den här jättestora funktionaliteten som också tar tjugo timmar” (…) Den finns ju fall 

där man fastnar för detaljer då och det är ju klart att de gör ju projektledare också för den 

delen. Men men. För mig är det inte svårt att sätta en prioritering eftersom att jag försöker se, 

ja men den stora bilden liksom hela tiden.   

 

- Använder ni någon särskild notation när ni rangordnar, vad kalla ni de olika nivåerna, 

använder ni typ sifferskalor eller så?  

- Ja men det gör vi, det brukar bli en siffra mellan ett och hur många ändringar som finns. Så 

man vill ju inte att två ändringar ska ha samma prioritering t.ex. i alla fall inte i projekt. Under 

förvaltning är det ju en helt annan sak, då kan man (…) då är det ju fine och ha två saker som 

har en ”Prio två” t.ex. och där brukar man ha upp till kanske fyra.  

 

- Men då har ni alltså, om jag förstår dig rätt att ni har en siffra för varje backlog-items 

så att säga?  

- Precis, för varje ändring så ska det finnas en prioritering och det är en unik prioritering så 

ah, det finns bara en etta och en tvåa och osv,  i projekt, men i förvaltning så brukar det brukar 
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det vara lite annorlunda att man har en prioritering mellan ett och fyra t.ex. och då kan ju flera 

saker ha samma notation, samma nummer.  

 

 

Dokumentation 

- Nästa station på det här ramverket är dokumentation av krav och det definieras som 

att ” Dokumentationen är underlag för alla kommande utvecklingsaktiviteter. Den kan ses 

som ett formellt kontrakt mellan beställare och leverantör. När ett företag köper in ett 

system, skriver parterna ett avtal som definierar vad som ska levereras mot vilken 

ersättning och avtalet undertecknas av bägge parter...dokumentationen tas fram för flera 

parter, till exempel utvecklare, kunder, användare, beställare och testare” Hur arbetar ni 

med att dokumentera kraven?  

- Jo men vi brukar ha det (…) Jag skulle nog säga att (…) Jag har precis varit med i ett projekt 

där vi skulle samla in krav, och då brukar jag (…) Vi har mallar för det här, i princip 

lösningsförslag som det heter då. Där brukar jag få ner kraven på rätt så detaljerad nivå. Där 

man (…) Ja men precis som vi pratade om nu att man dokumenterar kraven att precis som det 

stod där att det kommer ju vara ett kontrakt mellan kunden och leverantören på vad vi ska 

leverera, men med det sagt så kan ju det förändras också under arbetets gång när man jobbar 

agilt, det är ju inte helt oväntat att man slänger några krav i någon annan (…) kanske sprint 

två och sen gör någonting annat istället. Men vi brukar (..) Det här med att man dokumenterar 

till (…) Vad var de det stod? ’Dokumenterar till utvecklare … ’? 

 

- Kunder, användare, beställare och testare 

- Ah precis, lösningsförslaget där brukar vi skriva rätt så detaljerat till kunden men vi brukar 

ju också estimera, såklart vad vi ska leverera och hur lång tid det kan ta och vad det kan kosta. 

Och där brukar vi ha ett Excel ark istället och där brukar vi dokumentera rätt så, eller väldigt 

detaljerat skulle jag säga på exakt vad vi vill göra och där brukar det mera vara riktat till 

utvecklare att det stod t.ex. ”Ah men vi ska göra den här saken och det innebär att man ska 

skapa en knapp, du ska spara ner till databasen och du ska göra de här tre grejerna”, men allt 

det där brukar vi ju skicka till kunden ändå så att det blir supertransparent om 

lösningsförslaget, vad vi ska göra och en mer detaljerad nivå som också är till utvecklaren där 

kunden kan titta (…) om man är intresserad av detaljerad nivå eller se exakt hur vi har 

fördelat timmarna, för det är där vi brukar estimera den här tiden. Jag vet inte om det blev ett 

invecklat konstigt svar men ah.  

- Upplever du några svårigheter med dokumentationen?  

 - Nej, alltså det gäller bara att sätta ramarna från start. Jag vet att man ibland så har man har 

en tendens att maila runt dokument och då kanske man inte alltid har den uppdaterade 

versionen. Men så länge man har ramar för att vart man än har “den här filen”. Vi har ju 

interna sidor där de kan dela dokument, och då är det alltid den senaste versionen då kan man 

alltid gå in där och dokumentera om det behövs. Annars så näe, men ni menade, ni menade? 

Ah [skrattar] 
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- Vad som helst, vad du tycker. Men då undrar jag i det här systemet på de här interna 

sidorna, gör man typ en egen sida då för ett projekt…? 

- Exakt och då kan man (…) Hos oss kan man ju då ha lite kalendrar, man kan boka upp 

möten, du kan ha alla dokument, du kan ha telefonnummer till folk, email adresser till 

kunden, så det är en liten samlingsplats för projektet. Och då kan man (…) egentligen jobbar 

du med dokumentet online i webbläsaren så slipper man som sagt det här med att man skickar 

den till kunden och så sitter någon annan på en annan version och så blir det bara tokigt 

liksom, vad man ska prata om, vad som har hänt i dokumentet. Vissa gillar väl inte att 

dokumentera och då får man kanske som projektledare ta den biten mer, men det (…) Alla är 

vi väl olika på det sättet och sen finns det projektledare som avskyr att dokumentera också 

liksom.  

 

- Du sa att då får man ta den biten själv om nån inte tycker om att dokumentera, menar 

du då att projektledaren dokumenterar eller att man ligger på den som inte gör det?  

- Ne men man får kanske snarare ligga på skulle jag säga 

 

- Märker ni, eller använder ni någon särskild dokumentation när ni dokumenterar för 

att märka upp så att ni vet vad som hör ihop med vilket krav och så vidare?  

- Vi har lite mallar som vi följer men någon speciell notation skulle han inte säga att det finns. 

Men (…) Du tänker på ”Krav 1.1” eller?  

- Ja till exempel 

- Men det finns ju, åter igen, jag brukar använda våra standardmallar och där det finns allt 

från en estimeringsrubrik, till krav, och där kan man lägga in rubriker under rubriker att vi har 

”Krav 1” och ”Vad tillhör krav 1?” – ”Jo men det gör de här tre sakerna som är då 

underrubriker men (…)”, ah det är väl på den nivån ungefär och inga speciella notationer 

skulle jag säga.  

 

- De här standardmallarna, ingår de i erat det här kvalitetssystemet som ni har på plats 

här, vad heter det (…) Skarp? Eller är det någonting annat?  

- Jag brukar hitta det på våran interna site men jag tror att det ligger i Skarp också. 

 

- Vad skulle du säga i dokumentationen är tidskrävande?  

- Vad skulle jag säga i dokumentationen som är tidskrävande (…) Hm (…) Ne men alltså det 

beror helt på vilken nivå man sätter dokumentationen också såklart. [skrattar]  

 

- Är det i sig ett tidskrävande arbete att dokumentera?  

- Ja men (…) Alltså det beror helt på vad det är för projekt och vad det är för (…) Alltså är 

det ett projekt på 100 timmar, nej då är dokumentering kanske inte så jobbigt. Har man ett 

projekt på 10 000 timmar då blir det plötsligt väldigt jobbigt framför allt eftersom att det är ett 

så stort projekt så vill man säkert garantera att dokumentera exakt vad man gör också (…) och 

hur lösningen ser ut också för den delen, då kan jag tänka mig att det är tidskrävande.  

 

- Tycker du att det är värt den tiden som läggs ner på dokumentation?  
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- Absolut. Det märker man ju när man jobbar i förvaltning framförallt, och så har man kanske 

inaktiva kunder på den fronten då, att man har en applikation som fungerar och det går tre år, 

och så kommer de och säger att ”Nu vill vi att ni ska göra ett jobb på 500 timmar”, och det är 

inga som har jobbat i produkten på tre år. Ja men då är det väldigt bra och ha den här 

dokumentationen på plats, ja men hur vi gör en leverans till de olika miljöerna, och hur (…) 

Vad har vi haft för krav på sistone och hur fungerar applikationen. Det är det definitivt värt. 

Man kan vara lite lat ibland i projekt och bara “Ne men vi (…) Det där kommer vi ihåg” men 

det är så mycket värt och skriva ner precis allting (…) ja, dokumentera noggrant liksom.  

 

 

Kvalitetssäkring 

Då är kvalitetssäkring av krav nästa punkt, och det är alltså ett säkerställande att 

kraven man fångar upp är det beställaren behöver, att kraven är begripliga för 

utvecklarna och att kravspecifikationen är internt konsekvent samt att större risker 

tagits i beaktning. Hur skulle du säga att ni arbetar med kvalitetssäkring? Det vi menar 

nu är alltså kvalitetssäkring att kraven gör det de ska och inte att applikationen funkar 

som den ska. 

- Det är en jättebra fråga med kvalitetssäkring. Jag skulle nog säga att jag försöker ha testfall 

redan från projektstart. Att utöver kraven så har man skrivit hur kraven ska bete sig i 

applikationen. Har man ett krav som heter att  ”Man ska kunna (…) När man trycker på en 

knapp så ska det sparas ner saker i databasen”, då finns ett testfall som beskriver flödet ”Såhär 

kommer det att se ut, det kommer finnas en knapp, den kommer heta si och så, när du trycker 

på den kommer ’det här’ hända och du kan verifiera av det genom att gå in i databasen och 

titta”, och det är testfallet och på det egentligen kvalitetssäkra att har man ett Ok på det här 

testfallet, ja men då har du ju uppfyllt kravet också. Så testfall kan vara bra redan från start 

egentligen.  

 

- Vilka kriterier skulle du säga avgör ett kravs kvalité? Om det finns några speciella 

kriterier 

- Som avgör kravets kvalité (…) ? Ni får nog nästan förklara (…)  

 

- Ja alltså om man kan tala om bra och dåliga krav …  

- Jaha okej nu fattar jag, alltså vad som är ett bra krav vad som är ett dåligt krav?  

 

- Ah vad som gör att ett krav blir ett bra krav eller dåligt krav?  

- Mm (…) [skrattar] Ja alltså (…) Ett dåligt krav är ju ett krav som inte är detaljerat, ett bra 

krav har ju mycket (…) så att det är väldokumenterat. Det är ju (…) alltså det finns ju, jag har 

varit med om det också såklart att ett dåligt krav är ju uppenbarligen ja men (…) Ja men ett 

dåligt krav är ju krav som inte är (…) som är fåordigt, som inte berättar så mycket alls att ja 

men ett krav kan vara ”Här är en knapp” och det är kravet, men man vill ju veta ”Vad är det 

för färg på knappen?, Vad ska det stå på knappen? Vad ska hända när man trycker på 

knappen? ” osv osv, så kanske (…) men vad fan ska man säga egentligen (…) Ja men ett 

dåligt krav är ju krav som inte är (…) ja men detaljerat skulle jag säga.  
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- Vem bestämmer om ett krav är tillräckligt bra?  

- Det skulle jag nog säga att det blir (…) projektledaren eller Scrum-mastern. Det blir nog inte 

kunden som får bestämma den biten för att det är ju slutändan vi som blir brända i processen 

om vi får ett dåligt krav för att vi får jobba mer med det, det kan bli fel på tio olika sätt och 

(…) det blir nog i min värld projektledaren som bestämmer om det är ett dåligt eller ett bra 

krav.  

 

- Gör man något särskilt för att kontrollera om kraven är bra eller dåliga? Är det någon 

speciell arbetsinsats man gör där eller hur funkar det?  

- Jo men jag skulle nog säga att det brukar komma upp antagligen under uppstartsmötet eller 

under sprintplaneringen att eftersom man alltid har utvecklarna med under de här mötena 

också så får man hoppas på att någon utvecklare taggar till och säger “Men vänta nu, jag 

förstår inte det här över huvud taget, vad är det vi ska göra?” och ”Hur ska det egentligen se 

ut?”. Och det är ju projektledarens roll också liksom fånga upp dem där delarna. 

 

- Upplever du några svårigheter med kvalitetssäkringen av kraven? 

- Ja, ibland finns det ju ett motstånd att man tycker från kundens sida att ”Det här var ett (…) 

Nu har jag gett er alla kraven, nu har inte jag tid med dig” liksom. Så det är en svårighet att 

man inte får all info från kunden. Och det är återigen, man får ju tänka på att kunden kan vara 

pressad eller att något annat som händer på liksom deras jobb och inte under projektet. Så det 

är ju en svårighet i alla fall. 

 

- Har du några fler svårigheter kring kvalitetssäkringen?  

- Hm (…) Vi kan nog lämna den.  

 

- Är det administrativt tungt att kvalitetssäkra kraven? Alltså går det åt mycket 

personal, mycket arbetstid eller …?  

- Och kvalitetssäkra kraven, nej det tycker jag väl inte att det är. Jag tror att man känner igen 

ett krav som är rätt så tunt ändå så jag skulle nog inte tycka det. Däremot om man fortsätter 

att jobba med krav som är tunt in i projektet då blir det definitivt problem sen, det kan jag 

garantera.  

  

Finns det någonting i kvalitetssäkringen som är extra utmanande eller tidskrävande?  

- Den utmanande delen är ju om kunden känner att den gett allt den kan ge eller att den inte 

riktigt har tid med det, det är väl vad jag kan komma på såhär på rak arm.  

 

- Är tiden man lägger ner på kvalitetssäkring väl spenderad tid tycker du? 

- Ja men det tycker jag absolut. Återigen, man blir garanterat bränd om man har ett dåligt krav 

med in i projektet så att så är det bara.  

 

 

Förvaltning  
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- Då är nästa steg förvaltning, och det innebär alltså förvaltning av kraven. Och det 

definieras som att ”förvaltning innebär ett strukturerat arbetssätt för att hantera 

ändringar i kraven”, så att det vi menar är hur man liksom tar hand om sina krav efter 

att man har dem och låt oss säga att det bli ändringar i dem. Så att frågan blir 

egentligen, hur hanterar ni ändringar i kraven?  

- Ne men det är en bra fråga (…) utan svar [skrattar] Nä men jag tror att om det blir ändringar 

ja det beror ju helt på om det är ändringar under projektet eller innan man har startat eller vart 

någonstans är vi …?  

 

- Du får gärna gå igenom alla stegen hur ni jobbar  

- Jag skulle nog säga om man jobbar med ett krav och vi jobbar med att implementera det 

kravet, och vill man göra en ändring i kravet, då skulle nog jag (…) spara den delen som ett 

tillägg som man (…) tar den delen som (…) ah, det (…) så breda begrepp här, man skulle 

nästan vilja ha ett exempel. Men kravändringar brukar jag hantera i nästa sprint, lek med 

tanken att vi har vi jobbar i sprint ett och kunden kommer på att ”Fan just det, de här grejerna, 

det ska inte se ut så” och vi har ju redan implementerat det. Då får det komma som ett tillägg 

till nästa sprint så att vi dokumenterar den delen och säger att ”Det här kommer ta fyra timmar 

extra nu, så att ni vet” för budgeten är kanske 100 timmar, och då kommer det att ta 104 

timmar för att det här kommer och bli ett tillägg. Mm, det var det första exemplet. 

 

- Blir det att man ökar budgeten då eller petar man bort någonting med lägre prioritet? 

- Det beror på vad kunden vill ifall man petar bort någonting annat för ändringens skull, eller 

om man utökar budget eller accepterar att man överskrider budget. Jag har inte varit med om 

många fall där man på något sätt skalat bort någonting, utan antagligen, man tar en chansning 

och ”Vi får hoppas att vi är så pass snabba att vi kanske kommer ha lite luft i budgeten i slutet 

ändå”.  

  

- Gäller det också om någonting är i en sprint eller under utveckling? Eller hur 

hanterar men det då?  

- Ja det var lite knivigare, om man jobbar just med det och kunden kommer och säger att ”Ne 

men vi måste göra om …” Det beror ju helt på, jag menar om man kan göra den ändringen 

utan och spendera allt för mycket tid, ja men då är det ju fine då får man bara göra det, under 

projektets gång och varna kunden om att ”Det kan hända att vi går över lite timmar här 

eftersom att ni har ångrat er mitt i”. Innan, ja men då är det ju inga konstigheter alls då får 

man samma sak där estimera om, man får ta emot kraven igen och fundera på hur lång tid det 

kan ta och så får man se om man återigen ska peta bort något eller om man ska utöka budget 

t.ex. eller hoppas på det bästa att man hinner med och att det blir lite luft mot slutet då av 

projektet.  

 

- Påverkas till exempel dokumentationen av ändringar i kraven? 

- Lösningsförslaget i sig har jag ju skickat ut innan vi startat projektet,  så det är inte så att 

man får en (…) Jag har inte skickat ut en revision, däremot så brukar jag (…) Vi brukar 

dokumentera i slutet av ett projekt vad man har levererat. Och där får man däremot peta in 

den här ändringen som inte har funnits med då från start egentligen. 
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- Kan det bli konflikter på grund av att de två inte ser likadana ut?  

- Så länge man dokumenterar där är man ju fri från (…) att få skulden. Jag funderar på om det 

har varit tjafs om det där tidigare (…) Jag har nog inte varit med om att det har varit liksom 

bråk om att “Vänta nu, ni har sagt att ni ska leverera det här, och nu får vi det här. Varför har 

det blivit så?” Så länge man är duktig under projektets gång med att skicka sina 

statusrapporter, alltså att man skickar ut till kunden vad man gör varje vecka och man 

dokumenterar mot slutet vad man levererat, då är det (…) Då kanske det kan bli tjafs internt 

vad vet jag,  om att projektledaren (…) För i mina fall brukar det vara (…) På senare tid har 

det ju varit projektledare (…) på kundens sida de har jobbat, de är inte projektledare (…) jag 

har inte varit projektledare, men en Scrum-master, man kan säga att jag driver den operativa 

delen så att projektet rullar på men det är projektledaren som håller i budget och sådär (…) Så 

det kan hända att det har blivit tjafs någon gång så men jag själv har aldrig varit med om att 

det blivit konflikter liksom. ”Ni har levererat det här, men vi har sagt att det ska bli det här, 

varför?” 

 

- Är det ett tidskrävande arbete att förvalta kraven och dess ändringar?  

- Ja men (…) mm (…)Det ska väl egentligen inte vara det, kluriga frågor alltså [skrattar] 

Jag försöker bara tänka på exempel, det är ju det (…). Ne men det kan det bli, jag menar om 

vi leker med tanken att vi har ett projekt som rullar och produktägaren kommer varje dag med 

saker som inte är det man vill ha längre, att man vill ändra kraven hela tiden, ja men då då blir 

det plötsligt väldigt tidskrävande att man måste dokumentera i slutändan vad det har blivit 

och under resans gång också dokumentera ”Ah men okej, vi stryker det här och så ska det här 

vara det nya kravet”. Vem vet i värsta fall så får man kanske hålla en workshop igen och då är 

man plötsligt där med produktägaren, projektledare, två utvecklare – fyra pers. som bara 

bränner av massa tid för att det har skett kravändringar, så jo, det kan vara tidskrävande både 

budgetmässigt och tidsmässigt. 

 

- Är det någonting du har råkat ut för eller vet du att alltså är det någonting som 

förekommer eller pratar vi rent hypotetiskt nu?  

- Ne men det förekommer absolut, jag ska bara tänka om det har hänt mig också (…) Nej 

alltså det är mindre skalor för min del att (…) Det är helt naturligt att det händer 

kravändringar, jag skulle nog säga att det händer i varje projekt. Men (…) för min del har det 

varit i mindre skalor så att det inte har varit ett stort problem egentligen med kravändringar, 

men jag vet att det har skett i väldigt stora projekt och då, återigen, då tar det ju en massa tid.  

 

- Är det väl spenderad tid eller tycker du att den borde spenderas på annat?  

- Nej men det tycker jag borde (…) Ne men man måste ju lyssna på kunden så är det ju bara, 

man måste ju leverera nytta, man kan inte bara strunta i att de kommer med kravändringar 

utan den tiden måste det få ta, så är det ju bara. 

 

- Skulle man kunna lägga den tiden någon annanstans?  

- Ja absolut. På utveckling få färdigt projektet, så är det ju. Det är ju en balansgång såklart hur 

mycket tid man ska lägga på kravinsamlingen kontra projektet. 
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Strukturering 

- Den sista punkten nu då, så nu är du snart klar. Strukturering av kravet då och med 

det menas att ”Kravstrukturering går ut på att skapa en struktur som är lätt att överblicka 

och förvalta” Hur strukturerar ni upp era krav?  

- Ja, jag gillar ju att stoppa in kraven i TFS och då är det en mer visuell bild av det hela hur 

det ser ut att man har, ”Här är alla kraven, det här är vad vi jobbar med, det här kommer vi 

jobba med framöver, det här är kanske någonting vi vill göra om 2 år”. Det är väl så jag 

brukar strukturera upp det, att man har en backlog, och att backlogen kommer innehålla allt, 

och man har sina sprintar då som kommer innebära, ja, vad man än lägger i sprinten så 

kommer det utvecklas egentligen. De kraven brukar i sin tur innehålla lite statusar så då kan 

man sätta att nu är den här färdigt eller redo för test osv osv (…) Så jag brukar strukturera upp 

det i TFS om det var det ni for efter (…)  

 

- Och TFS det är…?  

- TFS är Team Foundation Server och det är egentligen en hållplats där du bland annat kan 

planera upp projekt också, det finns ju olika verktyg för det. 

 

- Upplever du några speciella svårigheter med att strukturera upp krav?  

Ja men TFS kan vara lite svårjobbat ibland för att det är (…) det kan vara väldigt detaljerat 

och det kanske man inte behöver varje gång. Så då har jag lite andra verktyg som är lite 

lättare för mig och för kunden också. Ibland behöver man inte ha så himla detaljerade och 

starkt verktyg som TFS. 

 

- Skulle du kunna ge exempel på lite andra verktyg som du nämnde?  

- (…)Trello, ett gratisverktyg som är superenkelt och framförallt så kan kunden vara delaktig i 

(…) överblicken också. TFS brukar vara låst till interna användare och då måste man strula 

lite med och få en extern användare som kan få tillgång till någonting som är internt då. 

 

- Vad skulle du säga är lite extra tidskrävande i struktureringen av kraven?  

 Ja (…)  i TFS fall som sagt så kan det vara ett jobbigt verktyg ibland för det finns så många 

saker man kan lägga på och det kan vara förvirrande för användaren. Jag kan inte komma på 

någonting på rak arm som skulle vara tidskrävande speciellt. 

 

Är det väl spenderad tid att hålla en bra struktur på kraven? 

Definitivt (…) Absolut. Det förenklar ju för alla inblandade när man kan som kund logga in 

och se väldigt snabbt “Ja men okej vi har de här grejerna som vi vill göra i framtiden, det här 

det som pågår just nu, det här är redo för test”, och samma sak för utvecklaren också “Ja men 

bra, då vet jag hur min dag kommer ser ut, jag kommer kunna jobba med de här två sakerna 

idag” och så plockar man det och lägger på sitt namn och det förenklar och underlättar 

jättemycket med såna verktyg. Och att man framför allt strukturerar det då i dem.  
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- Då har vi egentligen bara en fråga kvar, är det några särskilda svårigheter i 

kommunikationen med kund som du upplever? 

- Det finns ju återigen kunder som är väldigt engagerade i det vi gör och det som kommer 

vara slutprodukt, och sen finns det kunder som känner att “Det här får ni sköta” och då blir 

det ju lite att man inte får så mycket kommunikation tillbaka, och det är fine. Vissa tycker att 

det är okej att det är så, men (…) så det är ju en utmaning att man inte får tag på kunden, man 

får inte, man får inte de förväntade timmarna egentligen som man behöver ha i ett projekt. För 

att ett projekt ska vara lyckat behöver man en input från kunden, så är det bara (…) Så det är 

en svårighet att kunden kanske inte att (…) känner att vi ska stå för leveransen av den här och 

att ”Ni borde klara det här, ni behöver inte ha mig så mycket inblandad i den här processen” 

(…) det var en. Behöver ni fler? [skrattar]  

 

- Vi tar gärna fler om du har  

- Men det är väl (…) ja men det är ju en av dem. Sen finns det ju en annan och det är att man 

har svårt att kommunicera, att kunden kanske är så teknisk och (…)  och det är ju fine. Det är 

en utmaning i sig att jobba som IT-konsult att man ska försöka förstå vad kunden egentligen 

vill ha, det (…) det är ju också (…) det är också en utmaning att verkligen förstå att, ja men 

att de egentligen inte ville ha “Den här knappen” utan att det var något HELT annat de 

egentligen for efter. Och det, det kan man bara (…) Det kan man vara bra på (…) Det är bara 

erfarenhet, det går inte lära sig det tror jag. Det här att kunna förstå vad kunden faktiskt vill 

ha. Så det var två (…) [skrattar]  

 

 

 

Intervju med PR2  

 

- Du kan ju börja med kanske att berätta lite om dig själv och vad du har för roll här på 

företaget, utbildning och lite sådär. 

- Ja just nu är jag mestadels applikationskonsult och projektledare för en gruppering som 

jobbar med ett underhållssystem då mot våra kunder. Och jag har jobbat här i 16 år, drygt, 

snart 17. (…) Jag är utbildad i Linköping som Civilingenjör, industriell ekonomi med 

inriktning mot ekonomiska informationssystem. Men det var ju som sagt längesen (…) Ja det 

är lite kort om mig, jag bor här i Örebro. 

 

- Jag tänkte bara, du nämnde ett underhållssystem där, vilket underhållssystem då?  

- Jag jobbar främst med som IBM tillhandahåller som heter Maximo.  

 

- Okej, det har vi hört talas om förut. Men då jobbar du i ett projekt med det nu?  

- Ja (…) Jag jobbar med det i ett projekt, men tyvärr inte som projektledare men jag har ändå 

lite koll på kravhanteringen.  

 

[Övergripande frågor enligt trattekniken] 
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Insamling 

- Det första steget till ramverket som vi förhåller oss lite till nu då är insamling, och då 

definieras det som att ”Insamlingen börjar med att definiera syfte och mål, målgrupp samt 

systemets omfattning och avgränsning...Under insamlingen samlas de övergripande kraven 

in, de krav som kommer att utgöra underlag för allt kommande arbete.”  Skulle du kunna 

förklara er insamlingsprocess av kraven i det projekt de deltar i nu? 

- Ah, det har börjat med att ha en del studiebesök ute i verksamheten, så vi har ju försökt 

förstå hur den verksamheten fungerar och vad de gör idag. De har ett annat system då, så de 

har någon typ av systemstöd men behöver (…) göra lite förändringar då för att få in det i 

systemet som de nu ska använda då, Maximo. (…)Vi börjar med att förstå hur de jobbar, så 

det är det första. Och sen försöker vi översätta det då in i ett system. I vårt fall finns ju ett 

system färdigt men det behöver ju utvecklas och förändras för att passa exakt då. Så det är det 

vi försöker vi försöker identifiera, det är det som blir kraven in mot systemet. 

 

- Hur går studiebesöken till, observerar ni bara eller håller ni intervjuer och workshops 

också? 

- Det har egentligen varit rena studiebesök, men vi har ju gjort intervjuer då, med de som vi 

har besökt, så att säga, så de har fått besvara en del frågor och de har fått visa hur de jobbar 

idag. De har fått visa vad de gör i stort då så att säga och hur de interagerar med systemet då, i 

deras arbete (…) och sen har de fått beskriva lite vad de tycker är bra och dåligt med systemet 

de har, så ser man förändringspotentialen i det. 

 

-  När ni besöker dem, är det någon som går runt då och visar hur de jobbar? 

- Ja, det har varit både lite övergripande hur de jobbar, och sen vi också gått in och gjort de 

här intervjuerna då, så det har varit samtidigt 

 

- Hur samlar ni in icke-funktionella krav?  

- Nej, det har vi inte riktat någon särskild insats på utan det är väl i så fall att de har kommit 

med samtidigt då (…) så det har vi inte satsat så mycket på.  

 

- Är det outtalat då menar du? 

- Ja, det blir det ju då, egentligen. 

 

- Upplever du några särskilda problem med just kravinsamlingen? 

- Det svåra är ju och hamna rätt först och då förstå vad de gör och förstå vad de vill ha. Att 

översätta det någon säger till någonting som ska bli något annat,  man gör ju alltid en tolkning 

av det som skrivs. Det är nog det första liksom att man (…) ska förstå att förstå hur de gör och 

vad de gör och varför. Bara för att de gör på ett sätt idag är det inte säkert att de ska göra så i 

framtiden, det är inte säkert att det egentligen (…) Så deras, det som de uttrycker som ett krav 

idag kanske egentligen inte är ett krav i framtiden. Det är ett krav nu därför att de (…) de 

behöver det i det system och verksamhet de jobbar i nu, men det är inte säkert att det behöver 

det i framtiden. (…) Så det måste man ju då försöka hitta och sortera ut då, förstå hur de 
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jobbar helt enkelt, och liksom renodla det till ”Jo men det är just det här som vi nu ska lösa 

med det nya systemet” 

 

- Vad skulle du säga är mest tidskrävande i insamlingen? 

(…) Ah det är klart, det som jag vet har varit svårt är ju liksom att hitta rätt personer och hitta 

rätt verksamhet liksom och det här att man ska dit och träffa dem och de sitter på olika ställen 

och det är liksom inte bara och samla alla i ett stort rum utan att det är flera olika aktörer som 

jobbar med olika delar av den här processen och de jobbar på  fysiskt på olika ställen och 

kanske olika företag t.o.m. (…) Så att hitta den här samlade helhetsbild över processen från 

start till slut, det är det som har varit svårt då, tidskrävande om man säger.   

 

- Tycker du att det är värt den tiden som läggs ned? 

- Jag tror det är viktigt eftersom man tar kontakt med de här användarna som sedan ska vända 

systemet senare så etablerar man liksom en slags kommunikation, det har man igen sen när 

man utvecklar och ska testa för då, då har man ändå (…) de har en förståelse och insikt i vad 

som håller på och hända och de blir de inte lika (…) alltså de sätter sig inte i försvar på 

samma sätt då om de själva känner att de är delaktiga från början. 

 

- Försvar, hur menar du då? 

- Ibland kan jag tycka att det kan finnas ett motstånd mot det här införandet av systemet men 

den ribban blir lägre när de själva varit med i början, det är så jag tänker.  

 

Prioritering 

Nästa steg i den här processen är prioritering, och då definieras det som att ”Syftet med 

att prioritera är att identifiera de krav som ger mest värde för pengarna, respektive det krav 

som är förknippat med störst risker. Därmed kan man välja vilka krav som ska realiseras 

först och vilka som ska skjutas på i framtiden” Skulle du kunna förklara hur eran 

prioritering av krav går till?  

- Ah, det hade jag ju hoppats kunde göra (…) Det är en svårighet vi ligger i just nu faktiskt, vi 

ska försöka hitta någon som kan prioritera det här (…) Men i princip skulle jag ju vilja att det 

är verksamheten tillsammans med den som är sponsor för projektet som på nåt sätt får (…) 

den som ska betala så att säga, som ska prioritera tillsammans för att hitta vad det egentligen 

som ger mest, utifrån ett processperspektiv då.  

 

- Med verksamhet, menar du kunden då eller?  

- Ah, det är de som ska jobba med systemet sen (…) Så prioriteringen går ju tills så (…) det 

går ju inte till alls egentligen, vi hoppas att, vi måste prioritera, det vet vi, för alla krav som 

kommit upp är inte helt genomförbara i en första fas i alla fall. 

 

- Har det varit likadant i tidigare projekt eller har det varit med strukturerat då med 

prioriteringen eller hur har det funkat då? 

- I andra projekt där vi har prioriterat, då kan det finnas en ganska stark kund-

projektorganisation, alltså då behöver man inte söka som vi har gjort nu då, sökt fram de som 
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jobbar, då kanske kunden har ställt ett antal personer till förfogande och sagt att “Det här är 

projektet på vår sida” på kundens sida. Och de är insatta och de förstår processerna och de 

förstår vad som ska prioriteras och inte. Så då har man haft en grupp, ett antal 

referenspersoner som kanske då har varit inriktade på olika delar utav verksamheten och kan 

då svara upp för de olika rollerna som ska vara i systemet då. Så då är det ju på det sättet som 

(…) Då presenterar vi kanske ett antal förslag och så säger vi ”De här sakerna skulle vi kunna 

göra” och så säger vi ”Det här kanske kostar (…)”, för det är oftast pengarna som styr ju, 

oftast inte tiden så oftast är det pengarna ”Det här kommer kosta såhär mycket och innebär 

det här och det här, men det här alternativet kommer innebära det här istället”, så det sker en 

prioritering där då. Men då är det kunden som bestämmer då ”Ah men vi kör på det”  

 

- Har ni någon speciell prioriteringsskala, någon speciell notation? 

- Nej, det har vi inte. 

 

- Inte såhär, 1,2,3 eller grön, gul, röd och så? 

- Nej (…) precis, nej det är nog mer av och på i så fall. Ibland kan man väl tänka sig att “Det 

där ska vi absolut inte göra “ eller “Det där verkar bra men vi gör det senare.” Då kanske man 

lämnar det till förvaltningen eller en annan fas i projektet om man har ett stort projekt då. 

Eller så ska det göras på en gång då, men (…)  

 

- Det blir ofta så att man får en grej i taget och göra eller? För, om ni skulle ha två krav 

som ska prioriteras, hur vet du vilken ni ska börja med eller hur sker det?  

- Ah men då är det mer ”Ska det göras eller inte?” men sen i nästa steg då om man säger ”Ne 

men nu ska vi (…) Nu har vi de här 10 kraven som vi ska uppfylla och vilken ordning ska jag 

nu göra dem?”, den typen av prioritering då är det nog mer (…) eller då skulle jag säga att det 

är mer logiskt, alltså “Nu jobbar vi med den här typen utav funktionalitet, då kanske vi ska slå 

ihop det med och göra det samtidigt,  så gör vi de här senare”  Då blir det inte så mycket 1,2,3 

utan mer A,B,C, om man säger ”Nu gör vi block A, sen gör vi block B och sen block C”. 

Arbetsordrar, förråd, inköp, liksom. 

 

- Okej, men då skulle man kunna säga att det nästan är en prioritering i två steg då där 

det första som är att kunden ska bestämma vad som ska ingå i projektet och nästa steg 

är då kanske att ni internt här ska prioritera vilken ordning sakerna ska utvecklas?  

- Ah precis, så kan man säga.   

 

- Använder ni någon särskild teknik för att få veta vad man ska prioritera (…) För som 

du säger här, du säger då att man väljer block A,B och C, men hur man får veta vilket 

block som är viktigast eller vad inom ett block som är viktigast? 

- Ja (…) Som jag sa, mycket är ju att man försöker hitta en logisk följd i det som ska göras 

(…) Det är nog mera så att man utifrån att man har ett system så vet man att vissa saker måste 

göras före andra liksom rent praktiskt. Man kanske måste migrera in data innan man i nästa 

steg kan göra en funktion på den datan. Man måste ha databasen innan man kan börja göra 

programmeringen som baseras på “de här fälten”, så det blir nog en logisk prioritering där 

(…) skulle jag tro. Och sen om man då säger att vi har två likvärdiga ”Ah men nu har vi dem 
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här”, och allt annat är lika då ”Hur vet jag vilket jag ska göra av de här?” så tror jag man 

lämnar det lite åt utvecklaren, då får han bestämma ”Jag ska ta de här databasfälten före de 

här databasfälten” eller ”Den här javakoden före den här”, om det liksom nu är att allt annat 

är lika. Så där har vi ingen projektledare som liksom styr ”Ah men gör det där först” då, utan 

det brukar de få bestämma själva då. 

 

 - Upplever du att det är några särskilda svårigheter med prioriteringen med den här 

interna prioriteringen? 

- Nej jag (…) tycker nog inte det. Vi styrs så mycket av det här logiska så det som är 

problemet är i så fall att man inte hinner göra klart det första blocket innan man ska göra det 

andra då. Men (…) men visst kan det finnas en problematik i att en utvecklaren får prioritera 

själv i det att den kanske tenderar att prioritera det som är roligast snarare än det som är mer 

beroende av någonting annat, men det är väl mer en tendens än en regel skulle jag säga. Men 

om man ska hitta någon svårighet eller någon utmaning så kan det vara det att man får hålla 

lite koll på att man inte fastnar i en del då, som projektledare  

 

- Men ni stöter inte ofta på att två krav eller två sektioner då väger så pass tungt och 

jämlikt att den ena måste väljas före den andra? 

-  (…) När man väl har kommit dit så är det svårt att välja bort någonting, utan då handlar det 

mer om att få in mer resurser för att få klart det där första då om efterföljande delar är 

beroende av det första då. Prioriteringen blir ju i så fall på resursnivå, att man får hitta fler 

resurser kanske till det om det ska göras. 

 

Dokumentation 

Då är ett annat steg i det här ramverket som vi följer dokumentation och det definieras 

som att ”Dokumentationen är underlag för alla kommande utvecklingsaktiviteter. Den kan 

ses som ett formellt kontrakt mellan beställare och leverantör. När ett företag köper in ett 

system, skriver parterna ett avtal som definierar vad som ska levereras mot vilken 

ersättning och avtalet undertecknas av bägge parter...dokumentationen tas fram för flera 

parter, till exempel utvecklare, kunder, användare, beställare och testare” Då undrar vi lite 

hur ni jobbar med att dokumentera krav? 

- Jag vet inte om det var så du sa men det är sällan som den typen av dokumentation 

framställs innan kontraktsskrivningen, tyvärr kan man ju säga. Oftast är det ju i samband med 

att kontraktet är skrivet, och sen börjar man detaljspeca eller hitta vad som egentligen ska 

göras så att säga. Men då när man är där, då (…) Man dokumenterar ju oftast, om man går in i 

specworkshoppar där man ska specificera vad som ska göras, det är väl kraven då, då har man 

ju en verksamhet som man har bjudit in till en workshop och sen diskuterar man och kommer 

fram till vad som ska göras. Det vi brukar göra nu som vi tagit fram på senare tid, det är en 

processbeskrivning som kanske mer (…) inte tittar så mycket på hur de jobbar 

verksamhetsmässigt utan mer tittar på hur de använder systemet, så vi försöker beskriva de 

olika applikationerna och vad man gör i de olika applikationerna för att genomföra en viss 

uppgift. Det försöker vi dokumentera då, som i en processgraf, eller en simbana eller 

någonting sånt då. Det blir ju utgångspunkten sen då för funktionaliteten för i de här olika 
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stegen då så kan man blanda in antingen, om det är standard eftersom det är ett 

standardsystem så finns ju en del funktionalitet redan , brukar man säga ”Här nyttjar vi då det 

som finns, och i de här stegen behöver vi utveckla någonting för att stödja det här steget“, Så 

det brukar vi ta fram som en övergripande graf, och sen får man efter det gå in och detaljspeca 

de enskilda delarna, i ett vanligt Word-dokument då.  

 

- Om man skriver kontraktet innan dokumentationen är klar, vet kunden ändå vad de 

kan förväntas få i slutändan? 

- Ja, för oftast är det då ett slags (…) det är ju en process innan kontraktet är skrivet så har 

man haft en ganska (…) Har man haft process med kunden ju, kanske inte då träffat 

verksamheten på det sättet men man har ju haft någon sakkunnig hos kunden och diskuterat 

med. Ibland har kunden gjort ett ganska stort förarbete och sagt att ”Det här vill vi göra”. 

Ibland har de gjort ett mindre och sagt att ”Ungefär det här vill vi uppnå” och sen får man då 

gissa lite ”Ja men om det vill uppnå det här, då tror vi att de här insatserna krävs”, men är ju 

inte på den nivån att vi kravställt i detalj funktionaliteten i systemet. Men man får ju göra en 

slags gissning kan man väl säga.  

 

- Händer det att man gissar fel?  

- “Ja, det händer jämt. Oftast så, det är ju beroende på vilket kontrakt man skriver hur 

allvarligt det är. Man vill ju sträva (…) Ju osäkrare det är, ju mer strävar man ju efter att ha ett 

kontrakt som är flexibelt. Och då, det brukar man ju då kalla för ”löpande räkning” egentligen 

då. Att man har en, man debiterar så många timmar man lägger. Går det åt med då lägger 

man, då fakturerar man det eller går det åt mindre så fakturerar man det då. Har man däremot 

ett fast pris där man liksom inte kan ändra utan att man kontrakterar att ”Det här ska kunden 

betala en viss summa för, punkt, oavsett”. I de fallen måste man vara mycket noggrannare i 

början där som ni säger med den här typen av dokumentation. Oftast är kunderna också, om 

de förväntar sig ett fast pris, så är det ju oftast i dem, de är duktigare på att dokumentera i 

förväg. Men då i de fallen, då är ju inte vi med och kravhanterar oftast för det har ju de gjort 

innan, i ett sånt fall. Då har de i verksamheten suttit och beskrivit ”Vilka krav har vi på 

systemet och vad har vi för förväntningar på funktionaliteten?” så där ju inte vi med då, men 

jag skulle gissa att det går till på ungefär samma sätt,  de får också prioritera och de får också 

beskriva vad ska ”Det här göra” och översätta det till funktionalitet. Men då, det är ju 

fastprisfallen så  lägger vi oftast på en liten premie,  en riskpremie och då säger vi att ”Vi tror 

att det här brukar kosta såhär mycket, men i och med att ni inte vill vara flexibla i priset då 

vill vi också lägga på lite extra så att vi har en marginal”, så att så kan man hantera det.  

 

- Använder ni någon särskild notation när ni dokumenterar i själva utvecklingen? Alltså 

hur dokumenteras kraven?  

- Vi försöker ju då, den här grafen, applikationsprocessen som jag pratade om, där försöker 

man ju numrera noderna och sen så använder man det referens sen när man detaljspecar 

kraven. Sen ju då en sån här nod beskriva smått och stort, om det är lite större grejer då 

kanske det är flera saker som ska göras, tex fält, funktioner, register och allting. Då får man 

delnumrera det, men för varje sådan del man gör så finns en referens till 

applikationsprocessen så man ser vart någonstans det här hade någon nytta då (…) den 
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detaljnivån sen brukar det inte detaljeras så mycket mer  efter det, så det, det är liksom den 

sista referensen, förhoppningsvis så fyller som eventuellt gör en kodrad då att den refererar 

till den här siffran också då, det här löpnumret eller vad man nu har till den här referensen.  

 

- De här noderna, är det som händelser eller steg i den här processen?  

- Ah, det kan man säga.  

 

- Upplever du några särskilda svårigheter med dokumentation av arbetet och kraven? 

- Det är ju lätt att man kanske missar det. Att man är nöjd med att ”Ah men nu vet vi att det 

här fältet ska göras” och då dokumenterar man inte det mer utan man går och gör det istället 

för att det går snabbare att göra det än att dokumentera det, och det funkar ju så länge det var 

rätt, men det är ju om man skulle komma i en diskussion med kunden eller på annat sätt skulle 

behöva veta ”Vad var det nu vi bestämde? Vad var det vi tänkte från början”, då kan det vara 

ett problem om man kanske har inte gjort den här sista detaljspecningen. 

 

- Vad skulle du säga är lite extra tidskrävande i dokumentationen? 

- Ja (..)Att dokumentera är ju tidskrävande, vad ska man säga [skrattar] i sig självt. Och det 

kanske inte alltid upplevs som så värdeskapande. Så det är väl kanske den kombinationen som 

gör att det kanske inte görs, men extra tidskrävande det är nog att sätta sig in i (…) Alltså där 

handlar det om att förstå både vad kunden vill ha och vad systemet kan göra, alltså vad är 

själva den kopplingen där emellan. Det är nog den som kräver mest intellektuell kraft om man 

säger, annars är det ju bara att skriva (…) det är ju att hitta det då, kopplingen där emellan 

som är jobbigast.   

 

- Tycker du att det är väl spenderad tid? 

- Å andra sidan, som jag sa först att man kanske inte lägger så mycket tid som man borde på 

det, så får man ju också tänka åt andra hållet. Man får ju inte lägga för mycket tid på det 

heller. Man får inte tänka för mycket på fanciga sidfötter och vilka grafer och så man ska ha 

utan här gäller ju att vara ganska effektiv i sin dokumentation. Och är man det och lägger ner 

lagom mycket tid, då är det ju värt det. Framförallt om man är många i projektet och man har 

en liten distans till kunden, om man inte jobbar så, ah även om man jobbar agilt såklart men 

(…)  om man kan använda dokumentationen i sin dialog med kunden då är den ju väl värd. 

Men om man ändå gör det på ett annat sätt, om man bara jobbar med dokumentation som en 

slags slutdokumentation över vad man har gjort, då blir den ju mindre värd för projektet, då är 

det ju bara ett måste för att lämna något till kunden, men om man kan använda den under 

projektets gång och utveckla den tillsammans med funktionaliteteten, då är den ju värd 

någonting, för då kan man använda den i dialogen med kunden och när man kommer i sånna 

här lägen som ”Ah men hur var det nu vi bestämde och vad var det vi sa? Och varför ser det 

ut såhär?” då har man alltid en dokumentation att gå tillbaka till och där är den ju värd alla 

sina timmar. 

 

 

Kvalitetssäkring 
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- Nästa steg i det här ramverket är, eller en annan del av det här ramverket, är 

kvalitetssäkring och då menar vi kvalitetssäkringen av kraven och inte av produkten då 

och det definieras som att ”Säkerställandet av kraven går ut på att fånga det beställaren 

behöver, att kraven är begripliga för utvecklarna, att kravspecifikationen är internt 

konsekvent samt att större risker tagits i beaktning” Hur jobbar ni med att säkerställa 

att kraven håller god kvalité?  

- (…) Det vi gör tror jag, det är nog mer saker vi inte gör än gör men det vi gör är att 

presenterar ju de här dokumenten, den här grafen som vi pratade om och detaljspecarna, det 

presenteras ju  för kunden och kunden får också läsa det men jag tror det är sällan de 

möjligtvis sätter sig in i det, möjligtvis grafen. Men jag vet (…) Vi brukar ha en workshop 

eller någonting där vi visar (…) Vi har skickat det till kunden och sen så får man vanligtvis 

förklara vad man menar och då har kunden också möjlighet att återkoppla om det är 

någonting de tycker att vi har missuppfattat. De kan ju oftast kan de relatera till grafen om de 

har kännedom av systemet annars så blir det svårare för dem, för de kanske känner ett annat 

system och då ser de ju nu att ”Det ser inte alls ut som vi brukar jobba”. Men oftast är det ju 

lättare då att relatera till de här stegen för de känner igen vad de brukar göra då,  men sen om 

fältet ska vara 4 eller 14 tecken långt, det är inte säkert att de har koll på så att säga (…) Så 

den typen av kvalitetssäkring är vi nog dåliga på så att säga, på den detaljnivån. 

 

- Kan du ta det här med “graferna” en gång till? 

- Det är ju som en processbeskrivning kan man säga, där man om ni är bekanta med 

simbanegrafer så att säga där man lägger upp processtegen och sen så oftast så är det 

rollbaserat så att en simbana är en person och en annan är en annan. Så vi använder det sättet 

fast istället för kanske roller så använder vi delar av applikationen för att man ska se vad man 

nyttjar utav det här systemet. Men det är på samma sätt att man låter stegen beskriva saker 

som utförs, antingen i systemet vilket är att föredra, alltså det vi fokuserar, men kan kanske 

måste skriva saker som görs utanför systemet om det är viktigt då för den här processen. 

Skulle man göra en riktig processkartläggning då är ju nästan de väsentligare än vad man gör 

i systemet, då är det ju viktigare att se vad det är som utförs och vad är de värdeskapande 

aktiviteterna. Men vi fokuserar på (…) Vi vill ju förstå vad systemet ska göra för att stödja 

denna processen så vi försöker fokusera på det, men i grunden är det ett antal aktiviteter som 

beskriver den här grafen. 

 

- Vilka kriterier avgör ett kravs kvalité? Vad ska ett krav uppfylla liksom för att 

betraktas som bra?  

- Ah det är ju en tydlighetsdimension (…)Det bästa kravet det är ju ett krav som man kan 

relatera både där det finns en bra härledning både till verksamheten och processen och en bra 

härledning  till systemet och funktionerna i det. Om kravet kan beskriva båda två, båda 

aspekterna, då är det ett bra ett bra beskrivet för då kan det användas av båda parter så att 

säga. Och (…)  så ska det naturligtvis vara (…) Det ska ju gå att validera om det är uppfyllt 

eller inte. Så tydligt att man kan förstå om man har uppfyllt eller inte, det är ju också viktigt, 

att det är tydligt så att man kan förstå om det är (…) om man har uppfyllt kravet eller inte, 

testbart liksom (…) Ah det är nog det jag skulle säga, det är bra kriterier.  

 



 105 

- Vem är det som avgör om ett krav håller god kvalité? 

- Ah det är nog (…) i vårat fall är det nog tyvärr den som skriver kravet som har mest 

inflytande. Det finns ingen yttre granskning eller någonting sånt där då, utan det (…) Man får 

nog känna  lite själv när man skriver kravet om man tycker att det är bra eller inte. Det är 

sällan som någon annan går in och säger att ”Nej det där var inge bra, gör om gör rätt”. För 

det skulle man ju behöva någon som är en ansvarig för kravhanteringen och liksom har 

övergripande ansvar för alla kraven då, men det brukar de sällan ha. Det skulle vara en 

projektledare kanske i våran situation som hade det. 

 

- Saknas det eller upplever du att det blir svårigheter i och med det? 

- (…) Nej inte så att det saknas (…) Oftast löser det ju sig ändå i och med att de som ställer 

kraven är med och utvecklingsfasen också, eller de som formulerar kraven, inte kunden men 

de som hos oss formulerar kraven, de är ju med sen i utvecklingsfasen så är det något som är 

oklart eller något som går att misstolka så då får man ju oftast frågor tillbaka från de som ska 

utveckla, eller om verksamheten har missuppfattat någonting så får man frågorna därifrån. 

Men (…) Det är klart att hade man kunnat identifiera det tidigare så hade ju det kanske varit 

effektivare, men inte så att jag tyckt att det varit en brist. 

 

- Är det en tidskrävande aktivitet att kraven är av god kvalité?  

- I och med att vi kanske inte har den granskningen att vi gör det så är det ju inte så 

tidskrävande.  

 

 

Förvaltning 

Nästa steg är ju då förvaltning, men det är ju då förvaltningen av kraven då som det 

gäller. Det innebär ett strukturerat arbetssätt för hur man hanterar ändringar i kraven, 

hur hanterar ni ändringar, när kunden kommer med ändringar i kraven?  

- Vi försöker ju (…) Ah det beror ju på vilken fas man är i såklart. Har man kommit in i 

någon typ utav utvecklingsfas så att kravet har lite låst, eller vad man ska kalla det för, för 

innan om man är i en specfas eller i en designas eller så då kan man ju ändra lite som man 

vill, men har man börjat jobba med dem då behöver vi (…) då brukar vi ha en 

förändringsprocess, change process, och så får kravet komma in där då, speciellt om det är 

nya krav. Vissa mindre förändringar av de krav som finns, och ibland kanske man till och 

med lämnar det öppet i kravet att (…) men om det handlar om vart någonstans i gränssnittet 

ett fält ska presenteras då kanske man inte kravställer det på pixelnivå, då kanske kunden får 

komma med en sån synpunkt och det är ju ingen change då i våran definition men om man 

helt plötsligt vill ha ett annat fält eller nåt sånt där då får man ju lägga till det och då är det 

oftast en change.  

 

- Hur går en sån till, en change?  

- Då brukar projektledaren lägga upp en changelista först bara i ett Excel ark eller någonting 

att (…) och sen numrerar ändringarna och sen ger en kort beskrivning och en slags referens 

till vem som begärde den och när och sådär. Och sen till det skapar man då ett 
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changedokument (…) och här vill man ju gärna att kunden börjar med att fylla i det, det är 

sällan man får kunden att göra det men (…) Det brukar oftast börja med att skriver något 

slags syfte till varför man vill göra den ändringen, för man har  ju på något sätt ändå så 

kommit fram till något annat förut, så de brukar få beskriva ett syfte med det och sen så vad 

de vill göra och sedan får vi då i projektet fylla i vad får det för konsekvenser för systemet 

och även för projektet då, om det kanske tar längre tid till leverans att man försenar projektet, 

eller att det blir risker med andra funktioner som kanske lider av det här då. Sen gör så gör vi 

ju också då en uppskattning i den här konsekvensanalysen så blir det också en 

tidsuppskattning ”Kommer projektet att fördyras eller försenas?” och sånna saker. Och sen 

ska ju det   upp till beslut. Oftast finns det gränser för vad som kan tas inom ramen för 

projektet och vad som måste upp till en styrgrupp då, oftast ekonomiska gränser, och då får 

man på ett styrgruppsmöte så får styrgruppen besluta om det ska göras eller inte, det är mest 

den formella changeprocessen och det är ju framför allt i de här fastpris-projekten där man 

liksom har bestämt att ”Det här ska göras till det här priset” som det är extra viktigt att ha de 

här change-processerna igång då. 

 

- Finns några svårigheter eller utmaningar i den processen? 

- Det första är ju att identifiera changen som en change och inte bara en sån här liten  

justering. Kunden tycker ju att det mesta bara är att ändra ”Ja men det är ju bara att ändra lite 

såhär”, så det svåra är ju att börja tidigt med change:ar i projektet så att de snabbt (…) Så att 

man inte liksom börjar glida över i att change:ar bara blir en del av projektet. Man måste 

snabbt identifiera som att ligga utanför, det är nog det svåra att liksom vara vaksam med när 

de kommer och identifiera dem liksom. Det är nog en svårighet. En annan svårighet är när 

man ska hantera den här konsekvensanalysen och tidsuppskattningarna och de här delarna 

samtidigt som man jobbar med projektet, och om det är samma personer som utvecklare som 

behöver tidsuppskatta ska ju fortfarande samtidigt göra den som är sagd att göra i projektet. 

Där kan det ju finnas en tidsbrist eller en slags prioriteringsfråga om vad man ska syssla med, 

det kan vara svårt att få tid till att göra change:ar, att administrera change:ar. Det tror jag är 

svårast. Sen när man väl har dem då är det ju en fråga för styrgruppen liksom ”Ska de göras 

eller inte?”, det brukar det inte vara ganska (…) Ah det accepterar de så det är ju inga, det är 

bara att det, man ska få dem på styrgruppsmötena .  

 

 

- Tar kravändringarna mycket tid? Är det tidskrävande?  

- Det kan ta tid, det beror ju också på hur det första projektet var formulerat. Men om de (…) 

Dåligt formulerade, alltså dåligt specade, då kan ju väldigt bli mycket bli change och så kan 

det bli massa tolkningsfrågor om vad som är en change eller inte. Då kan ju det ta ganska 

mycket tid och kraft i projektet att hålla på och diskutera med kunden varför något är en 

change om kunden tycker att det ingår. Det kan vara tidskrävande. 

 

- Tycker du att den tiden är väl spenderad? 

- Det är väl egentligen mindre värdefullt.  Det är ju värdefullt mest för kunden för ju mer 

kunden kan få in i projektet med fast pris, desto billigare blir det ju för dem. Men för oss blir 

det ju kanske då tvärt om. Så den tiden är väl inte så himla värdefull den tiden.  
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- Vad skulle du hellre lägga den tiden på?  

Den skulle man ju hellre vilja lägga på att utveckla funktionaliteten som de vill ha, snarare än 

att diskutera om de som ska ingå eller inte i en kostnadsmassa. 

 

 

Strukturering 

- Den sista punkten har vi kommit till nu, strukturering heter den,  och med 

kravstrukturering, det går ut på att skapa en struktur som är lätt att överblicka och 

förvalta. Lite hur ni kan ta del av kraven allihopa och se dem på ett strukturerat sätt,  

hur strukturerar ni upp era krav? 

- Kraven är nog mest strukturerade i en dokumentstruktur, det finns inget (…) Vi har inte så 

många exempel där vi jobbar med systemstöd för kravhantering. Det var jag faktiskt på i 

utbildning igår, i krav – och testhantering, så vi kommer nog att använda det i det projekt jag 

jobbar i nu men historiskt sett brukar vi mest jobba med Word dokument i en filstruktur och 

så får man gå in där och titta. Har man gjort det hyffsat bra så har ju det ändå filnamnet 

refererat till kravnummer eller de här noderna i den här grafen jag pratade om så att man vet 

var någonstans i processen de tillhör. 

 

- Gör ni det tillgängligt för alla deltagare i projektet? Hur då i så fall?   

- De brukar vi ha som en projektsite i SharePoint eller något dokumenthanteringssystem och 

så (…) Där lägger man ju ut allting så det är ju i alla fall tillgängligt internt då för oss, ibland 

gör vi ju även vissa delar tillgängligt för kunden då om de vill se och granska, så det är 

möjligt.  

 

- Lägger ni mycket tid på att strukturera, är det tidskrävande?  

- Nej, där ligger det nog mycket i att man gör rätt från början. Vet man på ett ungefär vad 

slutmålet är då kan man ju börja med det redan från början och då är det inte jättetidskrävande 

tycker jag. Det är svårare att försöka strukturera i efterhand. 

 

- Så, då är vi färdiga med alla delar. Nu har inte du varit så jättemycket inne på det, 

men vi har ändå förstått det som att kommunikation med kunden har varit lite av ett 

genomgående tema i de mesta av tidigare intervjuer, så vi tänkte höra med dig om du 

upplever att det är några svårigheter i just det här med att kommunicera med kunden?  

- (…) I det projekt som jag är nu så är ju kunden ganska långt borta från projektet, alltså de är 

inte ens kanske med som representanter i projektgrupperna, så där blir det ju svårt att nå ända 

fram till verksamheten, de som verkligen ska utföra det här sen. Det är ju en svårighet. Annars 

vet jag inte om de (…) normalt sett har kunderna ändå ett engagemang och en förståelse för 

vad som ska göras, så där brukar man få ju svar. Sen är det klart att de inte alltid är 100% i 

samma projekt som en själv, de har ju sin linjeverksamhet att tänka på och då är de ju kanske 

inte alltid tillgängliga så (…) Men jag skulle inte säga att det är ett jätteproblem. Det gäller att 

planera bara att man har de här workshoparna och har den här kontakten med kunden. 

Säkerställer att man får en kontinuerlig kontakt med dem även senare då. 
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- Var det en svårighet i ditt nuvarande projekt? 

- Ah, det som jag är i nu så tycker jag att det är svårt och då är det för att de inte är med i 

projektet egentligen?  

 

- Kan man göra workshops och sådär ändå? Eller?  

- När man väl hittat de här personerna men det har ju varit svårt då att liksom förstå ”Vem ska 

jag vända mig till, vem är det som jobbar med det här systemet i den här fasen?”, så får man 

lite olika svar och så får man ringa någon och sen säger man att ”Vi håller på med det här” -  

”Ja men det är jag, då kan jag svara”, så får man prata med dem. Sen får man till det här 

mötet, studiebesöket eller workshopen eller vad det är. Nu när vi har gjort kravinsamlingen 

och ska sammanfatta det vill man ju, som vi var inne på, validera att det är rätt, att det är  

kvalitetsmässigt och korrekt och att man tänkt rätt och att det är som kunden förväntar sig, 

och då kommer vi få samma problem med att hitta tillbaka, naturligtvis så har vi 

telefonnumren till dem men det är inte säkert att de kan svara lika snabbt där eftersom de inte 

(…) De har ingen tid avsatt till projektet, utan de ska jobba med det de gör och det kan ju bli 

en svårighet då för dem att hitta tid.  

 

- Vilka konsekvenser kan du se i projektet av att det har varit så? 

- Risken är ju att man utvecklar fel saker, helt enkelt. Att det kommer när man levererat att 

”Såhär var det inte alls vi tänkte”, så det är en jätterisk. 

 

Jobbar ni enligt någon särskild metod i det här projektet? 

- Nej, det skulle jag inte säga att vi gör 

 

- Kan du säga om det är agilt eller plandrivet? 

- Vi har inte riktigt börjat men (…) Jag skulle kalla det för plandrivet faktiskt. Alltså de har ju 

börjat med lite (…) De har olika leveranspunkter men det är på 2-3 månader, så det är inget 

agilt veckovis bygge eller något sånt, utan det är mer som förvaltningsreleaser och plandrivet 

däremellan. 

 

 

 

 
 

Intervju med PR3  

 

- Du får jättegärna börja med att berätta om dig själv och vad du har för roll här och 

hur länge du jobbat här och utbildning?  

- Ah vi kan väl börja (…) Utbildning då, jag har faktiskt här uppe på Örebro Universitet (…) 

som Systemutvecklare har jag kört då och (…) ja, vad ska man säga mer där? Nej, det finns 

inte så mycket att tillägga, jag körde praktik här på företaget och fick anställning direkt efter 

praktiken var klar (…) Har jobbat här nu fyra och halvt år, börja då som vanlig 
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programmerare och sen så har jag, ah haft lite olika roller mest har det varit då 

programmerare, även projektledare för lite (…) ah mindre projekt då. Så att, ah det är väl det 

som jag kan säga. Vill ni ha lite mer såhär info om själva projekten och det vad det är för typ 

av projekt eller…?  

 

- Ja du kan ju ta lite övergripande om du känner att du vill det.  

- Vill ni ha sånt som jag bara är projektledare för eller vill ni ha överlag...? 

 

- Håll dig gärna dig projektledarrollen, du får ju om du har tydliga skillnader mellan 

projekten nämna det men annars kan du jättegärna bara exemplifiera utefter frågorna, 

du svarar på frågorna och du gör som du tycker bli bäst för att besvara frågorna. Men 

jag tror att vi kommer gå in ganska mycket på detalj under frågornas gång. 

- Ah okej 

 

[Övergripande frågor enligt trattekniken] 

 

Insamling  

- Då har vi kommit till punkten Insamling. Det definierar i ramverket som att ” 

Insamlingen börjar med att definiera syfte och mål, målgrupp samt systemets omfattning 

och avgränsning...Under insamlingen samlas de övergripande kraven in, de krav som 

kommer att utgöra underlag för allt kommande arbete.” Kan du förklara om vi bara 

inriktar oss nu på insamlingsprocessen, hur den går till?  

- ”Ah oftast så hör kunden av sig per telefon och sen så beroende på hur pass akut och vilken 

omfattning det är då, så antingen så tar vi det via eh möte via telefon eller så blir jag inbjuden 

till kunden då. Och då brukar vi köra en heldags workshop eller kanske en halvdag dåra. Så 

då åker jag dit, sen så kör vi att vi pratar om vad är syftet liksom med den här då 

nybeställningen som du vill och liksom hur ah, i det här fallet då så har vi ”Vad har vi för 

budget?” och liksom förhålla oss till för det kan ju göra så att man kanske kan få allt man 

önskar eller att man väljer en enklare lösning än vad kunden har tänkt sig initialt. (…) Så att 

kör heldags workshop eller halvdags och sen (…) pratar och sen kommer man fram så att man 

tar väl liksom det där ifrån, det är oftast så det går till att jag åker till kunden och drar det här 

med dem liksom så att man får veta (…) För som jag sa tidigare det kan ju också  bli det att 

man, ah, insamlingen sker på liksom det sköter dem ju själva. Men oftast så är det ju att dem 

vill att man kommer och  pratar och diskuterar sådär och det dyker oftast upp mycket frågor 

också för dem har tänkt sig någonting (…) och sen vet ju jag kanske då med mig att ”Det här 

ni vill göra kommer ju krocka lite med någonting annat som ni gjort tidigare” eller kanske 

”Har ni tänkt på det här? Att det blir utfall åt det här hållet om vi gör såhär?” eller det kan 

vara något som har med personuppgiftslagen och göra ”Det här får ni inte göra för att det (…) 

liksom det är inte lagligt såhär man får inte hålla på information såhär” och det kanske inte de 

har tänkt sig så det blir mycket där att ibland kan man sitta en hel dag och bara prata och inte 

komma fram till så mycket liksom ja, det blir ju konkreta saker men just det här att man, man 

har bara diskussioner för att ah, som man mer också att man kan bli lite som bollplank ibland 

och mot kunden, att de gärna vill diskutera saker och har ingen annan att prata med. Så att det 
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kan bli mycket sånt och jag är ju ingen expert på PUL liksom men det kan ju bli ändå att jag 

sitter där och (…) Lite koll har man ju, så att (…) 

 

- Har det varit på något av de här sätten på något av de projekten du håller på med nu?  

- Det som jag precis beskrev?  

- Ah 

- Mm, det är ett av de projekten som jag sitter i just nu då (…) Som ah, jag har lite blandad 

roll men största delen är ju projektledare då och det är mycket det här ah men åka på möten 

och ta det vid telefon liksom och det kan vara ”Åh nu är det kris vi måste göra någonting” och 

så får man sätta sig i bilen och åka iväg då några mil till kunden sådär då. Mycket 

diskussioner och halva min tid det är ju bara att ha en dialog med kunden och prata såhär och 

sen den andra halvan så (…) ser jag till så att de som jobbar med på projektet då har, ah men 

”Har ni allt ni behöver?” eller ”Ska vi ha mer möten?”, ”Kan jag göra något för att underlätta 

liksom ert arbete?” och sådär då. Så att det är ett projekt som pågår just nu som ser ut såhär 

som jag beskrev.  

 

- Du sa att ni använde lite workshops, finns det några andra särskilda tekniker som ni 

använder er av för att samla in kraven?  

- Öhm näe det är faktiskt mest workshops just i det här fallet då. Kunden i sig är väldigt agil 

(…) Det är en hon då och hon tror inte så mycket på det här på (…) vi samlar ju in krav och 

så men hon är väldigt mycket för det här att hon vill prata och rita på tavlan och diskutera då, 

så att det är den modellen som passar sig bäst och ha workshops då och liksom ah. Så att 

ibland så har hon en idé, ibland har hon ingen idé alls men man blir ditbjuden i alla fall för 

hon vill ju göra någonting, så att (…) 

 

- Är det en ensam företagare eller är det…? Du säger hon? 

- Ah nej, det är en stor koncern är det som ah (…) 

- Men de har en…? 

- Det är en som är projektledare där kan man säga då, eller ja produktägare vi så att säga att 

hon är, så att det är ju fler inblandade men hon är alltid centralpersonen här då. Sen finns det 

ju några andra som är med som är ah, lite specialister på sitt område så att det är henne som är 

huvudkontaktpersonen då 

 

- Vilka brukar vara med på workshopsen, är det främst hon eller kan det vara …? 

- Det är främst hon då, sen är det ju beroende på vem det berör då (…) Jag kan ju säga så 

mycket som att det är ett ekonomisystem det här då och de har ju flera ekonomisystem som 

hänger ihop för det har lite med sälj att göra det här då. Sen har de då för själva systemet så 

har de ett kompletterande system som sköter faktureringen mot kund och sen har de då ett 

annat system som sköter liksom deras interna ekonomi och jag sitter med det systemet som 

har (…) Man plockar ihop saker som man säljer då och sen vill de liksom då fakturera det så 

att vill det sig då kan det vara en workshop med hon då personen som jag sitter med och sen 

är det då huvudpersonerna för faktureringssystemet och deras interna ekonomisystem då, så 

det beror helt på vem eller vad det gäller för någonting. Är det bara någonting centralt för vårt 

system då är det oftast hon då, kanske någon kollega till henne (…) och är det att vi ska 
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samverka med de andra systemen då bjuder hon in allihopa så att ibland oftast är vi kanske 

två tre men ibland så har vi varit sex sju stycken som sitter i samma rum och skissar och har 

sig och ah.  

 

- När det kommer till icke-funktionella krav som kanske prestanda, användarvänlighet 

och sådär, hur samlar ni in dem? Sker de på något annorlunda sätt eller sker det också 

under workshops då ni identifierar de kraven?  

- Just i deras fall så är det oftast inge prat om prestanda utan det är egentligen vi eller jag då 

och de som utvecklar, det är vi som får hantera egentligen lite utanför då för att det här 

projektet har (…) det har haft lite problem förut med prestandan tidigare och det har inte 

samlats in några krav för det här utan deras krav var väl initialt att ”Det ska vara ett bra 

system” lite så, och ja, kan vi säga också att andra projekt att oftast tänker man inte på 

prestandan, så det är ingenting man själv tar upp så kravställs det egentligen inte någonting 

om prestandan utan det är sånt här som dyker upp som en överraskning i efterhand om inte 

jag själv då proaktivt säger att ”Såhär kan vi inte göra för att jag vet att det kommer gå 

långsamt” (…) men just, det är väldigt sällan man kravställer (…) i alla fall de projekten som 

jag har suttit i, så att vi har ju ett annat som jag inte var projektledare i men då hade de 

bestämt när vi började med projektet och tog över då sa han det att ”Två sekunder ska det ta 

max för och ladda alla sidor” så det var det kravet som fanns då. Men väldigt sällan att det 

kravställs liksom du säger icke-funktionella krav. 

 

- Då vill jag bara fråga, ett sånt krav med två sekunder max, hur behandlas det kravet? 

Följer det med kravströmmen eller är det någon separat …? 

- Just i det här fallet så har det ju funkat så att kravet har ju funnits (…) och komplexiteten i 

just det systemet har ju växt och växt och vi har ju passerat den här två-sekunders gränsen för 

det är så sjukt mycket data (…) Och sen ibland när kunden då, ja, önskar jag kan säga att vi 

har väldigt bra relation med kunden men när de önskar så kan de säga ”Ah men nu tror jag det 

tar lite längre än två sekunder” och sen säger vi såhär ”Ah, det gör ju det vi ska se vad vi kan 

göra åt det” så det är inte liksom (…) det följer ju med hela tiden men det är ju inte ett 

stenhårt krav för dem förstår ju själva och man resonerar med dem och säger ”Ja men nu ska 

vi hämta kanske fem hundra tusen rader och sen ska vi göra någonting med dem och sen ska 

vi hämta ytterligare fem hundra tusen rader” och liksom där (…) ”Det är ju inte rimligt med 

den maskinpark ni har liksom” och då förstår de ju att det om man bara förklarar för dem så är 

det oftast inga problem. Men det var ju senast bara några veckor sen då var det att de åberopa 

att ”Ah men det tar lite längre än två sekunder” – ”Ah vi ska se vad vi kan göra, vi filar lite på 

det vi kom nästan under två sekunder men ah” det gick inte riktigt så att det (…) Man får göra 

det bästa av det helt enkelt så men det är som sagt väldigt sällan det blir sånna krav, för jag 

tror också att det någonting att kunden i sig inte är så erfaren utan oftast dem som jag har 

jobbat med, de är inte så tekniskt lagda. Och jag vet inte om det är de just förväntar sig att 

man kanske ska vara proaktiv och säga ”Att det här är ingen bra lösning för att det kommer gå 

väldigt asså det kommer bli problem med prestanda” eller att de är helt ovetandes om det (…) 

jag tror det kan, det kan vara en blandning beroende på vem det är, det är nog väldigt (…) de 

har svårt att se sig framför sig att det ska gå långsamt, så att det är nog därför tror jag det inte 

oftast blir något prat om det kravställning så på prestanda och så vidare.  
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- Skulle du kunna säga att du upplever några problem i kravinsamlingen som du 

beskriver hur den går till i projektet du deltar i nu om det finns några utmaningar eller 

svårigheter?  

- Ja, faktiskt (…)i ett av projekten jag sitter där är det lite svårt för att kunden, de beställer ju 

saker och kravställer, men sen (…)  när det är klart så har de ibland ändrat sig, och det är ju 

liksom litet problem att vad ska man säga det är oftast så finns det ju fast budget och inom 

liksom ramen för den budgeten så hinner man ju med ett visst bara man hinner oftast inte med 

allting som är planerat för att oftast så är budgeten väldigt tight och det att när man har pratat 

med kunden så sa de såhär att ”Ah men det här är precis det vi vill ha”, man har stämt av och 

sen så kommer man tillbaka kanske två månader senare och säger ”Ah men nu är det klart” 

och så provar de det och säger att ”Ne men det här är inte det, såhär har inte jag tänkt mig” – 

”Nehe” och så går man igenom och visar att ”Vi hade workshop, vi har, vi har gått igenom 

alla stegen förut en gång vad är det som inte riktigt stämmer?” – ”Näe men jag är inte riktigt 

nöjd” – ”Nehe men vad är du nöjd med då?” och liksom det kan vara lite problem att de har 

bestämt någonting och man har stämt av men sen vid leverans så (…) det fyller inte upp till 

förväntan på vad de tror att de ska få, så det kan ju vara ett litet problem och jag tror ju oftast 

går det ju liksom fixa till då men just det här att det är (…) det är svårt att, jag vet inte om det 

är att de ännu en gång är lite ovana med vad de beställer och vad de ska få i slutändan. Men 

just det här lite att jag tror inte att det är fel på kommunikationen heller utan jag tror det är lite 

det här med förväntan vad de tror att de ska få (…) och det har varit återkommande just i ett 

av projekten har varit då att de har beställt någonting och sen så har det varit såhär ”Ah men 

kan jag inte göra såhär också?” – ”Näe det har vi inte pratat om (…)” de tror att det vi 

levererar är liksom mycket mer än vad vi har levererat ibland också så att (…) Jag vet inte, ah 

det är väl förväntan. Så att ibland är det helt fel ibland är det bara att de tror att de får guld och 

gröna skogar medans de egentligen bara precis det de har beställt så att nja det är nog en 

svårighet skulle jag säga (…) Få till det rätt alla gånger där just.  

 

- Vad i kravinsamlingen skulle du säga är tidskrävande?  

- (…) Ja det är nog det när kunden inte riktigt vet själva vad dem vill ha, det tar väldigt 

mycket tid.  De kan ha en svag aning om vad de vill men sen är det då mitt jobb eller någon 

annans jobb som jag har med mig och försöka lista ut vad de vill ha för någonting. Och det 

kan ju ta ganska lång tid innan, oftast är det ju det att sitter man på ett stort projekt i det här 

fallet då ekonomisystemet som vi pratade om förut så är det ju det är så himla komplext alltså 

systemet och jag har vart med ganska länge jag började ju på det här projektet då som 

designer egentligen, UX-designer då, jag skulle egentligen bara in en kortis och piffa upp 

systemet. Men sen så gled jag över till att jag vart ansvarig egentligen för alltihopa 

tillsammans med en kollega (…) och nu sitter vi då han och jag som projektledare här då och 

det är, det är väldigt (…) liksom väldigt komplext och oftast då så är det svårt det här med att 

kunden vet inte riktigt själva vad de vill liksom ”Ah men jag vill göra någonting åt den här 

biten i systemet” och sen så ”Men vad vill du då?” – ”Ah det har jag inte riktigt kommit på än 

men nån förbättring och förändring”, och ibland så vet ju jag då av erfarenhet att ja, jag 

kanske har ett svar direkt men ibland kan det ta, det kan ta en hel dag och vi kommer ändå 

inte fram någonting liksom vettigt. Så det är det tror jag som är nog svårast och tar längst tid 
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att ibland få liksom fram vad kunden vill ha och det är ju att de har ju en känn att de vill 

förändra någonting och säger ”Ah men jag vill göra någonting” men inte specifikt vet vad det 

är för någonting och det kan ta jätte jättemycket tid.  

 

- Är det väl investerad tid tycker du?  

- Ja det beror ju på lite vad det är, ibland är jag så rak att jag säger såhär att ”Nej, nu kommer 

vi ingenstans, nu slutar vi, nu åker jag hem” alltså är ärlig och säger det och kunden brukar 

säga det i efterhand att de uppskattar att ”Det är bra liksom att du säger det” och då kan ja 

säga ”Nu har vi suttit här i fyra timmar, vi pausar, jag tar med mig det här hem, jag ringer dig 

och sen så sover vi på saken” för att jag, ja som du säger, frågan var väl investerad tid, ja jag 

vill ju inte slösa deras tid, och framför allt inte min tid. Då är det bättre och bara vara ärlig 

istället, jag skulle ju kunna sitta och förskjuta tiden så att jag sitter en hel arbetsdag och sen 

åker hem bara men jag inser ju själv att det ger ingenting, då är det bättre att bara vara ärlig 

och säga ifrån, ”Det ger ingenting, nu åker jag hem och så tar vi det här sen”, inte på ett 

oartigt sätt liksom bara att man säger det liksom och det är så andra projekt, inte just det vi 

har pratat om men också har jag sagt liksom att ”Nu kommer vi ingenstans så nu, nu pausar 

vi” och det, jag tror kunden uppskattar det alltså just det här att man säger åt dem att ”Nu har 

vi liksom virrat bort oss här, då slösar vi tid”.  

 

 

Prioritering 

- Nästa steg på den här processen är då prioritering av krav och det definieras i boken 

som att ”Syftet med att prioritera är att identifiera de krav som ger mest värde för 

pengarna, respektive det krav som är förknippat med störst risker. Därmed kan man välja 

vilka krav som ska realiseras först och vilka som ska skjutas på i framtiden” Skulle du 

kunna förklara hur eran prioritering av krav går till?  

- Ja, oftast är det ju så att man efter att man samlat in alla krav så ser man till då, det beror på 

om det är kanske en påbyggnad eller om det är en nystart av någonting. Men vi kan väl ta om 

det är till exempel en påbyggnad. Då kollar man ju upp liksom ”Vad krävs?”, ”Vad är minsta 

möjliga insatsen?” alltså utveckling då för att kunna förverkliga det som ska göras. Och ett 

exempel kan då vara att man ska ha ah men vi ska utöka databasen med funktion och sen så 

ska det upp till gränssnittet och det ska behandlas och sen ska det sparas ner igen. Då blir ett 

naturligt steg att börja med databasen för utan en databas så kan vi ju inte spara det som du 

har i gränssnittet. Så att man prioriterar, att jag prioriterar efter den ordningen och sen har vi 

ju då saker som jag brukar säga lite ”nice-to-have”, alltså saker som man kan gå live med, 

utan att liksom systemet stjälper, då brukar jag lägga dem med låg prio och sen talar jag om 

för kunden att “Du har beställt det här, men dom ligger sist” och det är oftast kosmetiska 

uppgraderingar eller osv. För det kan ju vara så att det någonting som strular, och då så blir 

det kanske lite förskjutet, men då kan de t.ex. börja testa längre fram sen i flödet även fast de 

här kosmetiska förändringarna inte är på plats. Så just det att funktionaliteten går ju liksom 

först. (…) så jag brukar (…) jag tar det som är i lämpligast ordning så har jag oftast en 

motivering och så tar jag det med kunden och säger ”Jag har lagt det såhär” och sen beror det 

på också vad man kör om man t.ex. kör Scrum eller någonting då är det oftast sprintar man 
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kör och lägger man ju upp som man har en sprint som ”Den här sprinten innehåller det här 

och den håller på en, två, tre veckor” beroende på hur stort projekt det är då. Och jag stämmer 

av då oftast med kunden, sen kan dem vara såhär  ”Ne men jag känner att det här är viktig jag 

vill flytta det här” och finns det utrymme ja men då kan vi diskutera men anser jag att ”Nej 

det är det inte” då får försöker jag argumentera för att vi ska ha kvar prioriteringen som jag 

har gjort. Så att det blir för ibland så kunden ibland de har jättebra koll på att ”Den här 

ordningen borde det vara” men sen ibland så vänder de upp och ner på allting, för ibland gör 

de planeringen själva också och då brukar jag hjälpa till och stuva om det lite då. Så att det 

blir för att (…) Sen kan det vara så att det är olika personer som jobbar, det kan vara två, tre 

personer som jobbar och skulle det vara så att ja, man börjar med fel saker då får ju några 

kanske sitta och vänta på en annan utvecklare sen så kanske en blir sjuk och sådär och då står 

det still. Och ah, det kostar ju tid det med så att.   

 

- Om det är så att det krockar två krav och man vet inte vad som borde prioriteras, 

använder ni någon särskild teknik då för att skapa en rangordning när det är 

utmanande?  

- Jag brukar kolla och vet jag att, känner jag mig osäker så brukar jag ta ett samtal med 

kunden och sen då (…) Det kan vara att som du säger, krockar det tekniskt då kan jag oftast 

reda ut det själv eller genom att tänka att ”Ah men den här måste komma före den andra för 

att den ena beror på den andra” Sen kan det vara så t.ex. att kunden, det är någonting som har, 

som egentligen väger lika mycket men bara en av dem får plats i tidsplaneringen. Då vänder 

jag mig oftast till kund och frågar ”Vad är viktigast för er till den här fredagen eller just den 

här veckan?” Vad är viktigast liksom? Oftast har ju de ett svar på det men sen ibland då vet de 

inte och då får man ta en liten diskussion och se (…) de kanske båda är lika viktiga och då får 

man bara välja en som man tycker helt enkelt men ingen speciell teknik sådär. Utan det är ju 

(…) ah är det tekniskt, red ut det själv om det går eller så tar jag det med kunden bara. Så dem 

får bli delaktiga i planeringen. Jag kör oftast den att kunden får vara delaktig på allting liksom 

och vissa då vill inte vara med de säger ”Det där fixar du, jag litar på dig.” då kör jag mitt 

eget race och en del dem vill ha koll på allt så, beror på vem man jobbar med helt enkelt.  

 

- Använder ni några speciella prioriteringsskalor t.ex. ett, två, tre eller röd, grön gul 

eller hög, låg, mellan osv?  

- Ja, [skrattar] det är faktiskt också lite olika beroende på vad det är för projekt (…) I ett av 

projekten som jag suttit i som är lite paus just nu då, då var det ett två tre som vi kör och sen 

några andra då har vi egentligen haft färgkodning, då var det blå, grön, röd tror jag det var och 

det var då för att det var de white board-pennorna som fanns som man satte en prick på tavlan 

(…) Annars är det mycket att vi gör bara tidsestimering med sån här planning poker och då 

ser man beroende på hur lång tid någonting tar och sen vad det är för typ av då så blir 

prioriteringen tidsåtgång och sen även vad det är för typ av liksom punkt så det är liksom 

ingen färgmarkering utan tekniska punkter kanske en och sen är det då några kategorier och 

sen sår man då utifrån tiden som vi har kört.  

 

- Planning poker, kan du förklara det lite grann?  
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- Planning poker ja det är kanske (…) en trevlig grej man sätter sig med de krav man har och 

sen så sätter man sig med utvecklarna. Sen har man en kortlek där man har då siffror på så det 

brukar vara en halv, ett, tre, fem, osv det är sån här Fibonacci så att det stiger liksom med ah, 

och sen kör man då oftast är det väl att det är timmar och sen så sätter man sig och tittar på 

punkten och sen säger ”Ah men okej, det här är utveckling för det här” och sen har alla då en 

liten bunt av den här kortleken och sen så säger man ”Ah då får ni bestämma” och då väljer 

man den tid man uppskattar det tar för att utveckla punkten. Så om vi då skulle köra så skulle 

ni varsin ha en hög och sen så tar man kortet och sätter upp det i pannan eller bara håller fram 

det och då ser man kanske då att jag har valt två timmar för att göra det här och sen ni har 

kanske valt också två, ja men då är det två timmars utveckling. Så att man planerar alltså dem 

med hjälp av förbeställda värden, sen kan det vara så att det ibland så kör man att det är dagar 

för att det är så stora punkter så då är det en halv dag, en dag, två dagar, tre dagar och då kör 

man att man går igenom allting och det är egentligen för att utvecklarna ska få en chans att 

(…) liksom säga vad de tror. För jag skulle ju kunna säga att ”Jag tror fyra timmar här, åtta 

timmar där, två timmar där” medans de som ska göra det här inte alls har koll på vad vi ska 

göra. Sen kan det vara så att det är seniorer i ett projekt och juniorer och ska juniorer göra det 

så kanske det tar en hel dag för dem medans för seniorer kanske tar tre, fyra timmar och då 

blir det lite orättvist om man bara tar vad senioren kan. Så att då finns det en chans för alla att 

göra liksom lägga input på vad de tror (…) och oftast så lägger man då kanske ”Ah men då 

skriver vi fyra timmar då” har nån lagt två timmar och några andra lagt åtta timmar, då tar 

man ett snitt av det då. Sen så kan det även vara det att man kör högt och lågt. Och då är det i 

bästa fall och då lägger man kanske en tvåa och i sämsta fall då lägger man en fyra så då tar 

man alltså  snittet av det man har visat och sen drar man ett steg upp och ett steg ner, så att 

då har man högt och lågt också med estimeringen där beroende på om det är osäkra punkter. 

Hoppas det var en bra förklaring av planning poker [skrattar] 

 

- Du prata i prioriteringen om när det är svårt att prioritera när det gäller tekniska 

krockar eller att det kan vara vad som ryms i budgeten, finns det fler kriterier som kan 

påverka ett kravs prioritet?  

- Tidsdeadline, det är oftast någonting som är (…) Kunden har en deadline när någonting ska 

vara klart och då spelar det ju ingen roll att (…) För budgeten kan ju sträcka sig längre än vad 

tidsplanen är, men det kan vara att de säger ”Ah men första januari, då ska vi vara klara” och 

ibland så (…) det kan vara någonting som är publikt och då har de gått ut med att ”Ah yes, 

den första januari ska det här vara klart då och på plats” eller så kan det vara att kunden i sin 

tur har andra eller egna kunder som förlitar sig på att det här ska vara på plats och fungera. Så 

att det är ganska stort där och beroende på vad det är för projekt så kan det ju vara så att det 

går inte att ta in en person och hjälpa till för att hinna för att det kan vara (…) komplicerat. 

Och till exempel det där projektet jag nämnde förut om ekonomisystemet det är väldigt 

komplext så att det är väldigt svårt och ta in nån och kanske göra en veckas extra jobb för en 

så komplex struktur och arkitektur på det hela så att då hinner man ju inte och då blir ju det att 

då får man försöka be utvecklarna ”Kan ni jobba över lite för att vi ska hinna?” Så tids liksom 

(…) deadline är oftast ett problem, det är nästan ett större problem skulle jag säga än budget 

faktiskt. Och det är ju även om man gör en estimering så kanske man säger att ”Det här tar 

fyra veckor” då kan kunden ibland säga ”Vad bra, tre och en halv vecka, då ska det vara 
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klart” fast man har sagt då längre tid, säger man ”Ah men det är ju orimligt” – ”Ah men det 

löser sig” säger hon och sen så kör man och sen så blir man då försenad i alla fall fast man har 

sagt att ”Fyra veckor kommer det att ta” mer eller mindre. Så att det (…) Det är ett problem.  

 

 

Dokumentation 

- Då går vi vidare till nästa steg av kravhanteringen i det här ramverket och då är det 

steget dokumentation, det definieras då som ”Dokumentationen är underlag för alla 

kommande utvecklingsaktiviteter. Den kan ses som ett formellt kontrakt mellan beställare 

och leverantör. När ett företag köper in ett system, skriver parterna ett avtal som definierar 

vad som ska levereras mot vilken ersättning och avtalet undertecknas av bägge 

parter...dokumentationen tar fram för flera parter, till exempel utvecklare, kunder, 

användare, beställare och testare” Hur arbetar ni med att göra den typen av 

kravdokumentation? 

- Ja initialt om man tänker då, ja alltså det du beskrev är ju typ själva avtalet för vad som ska, 

vad affären skall (…) rymma. (…) Som jag brukar göra då brukar det bli att vi först upprättar 

då en affärsuppgörelse, man skriver då ett kontrakt där man då skriver vilka som ska ingå och 

det kan var att man bara nämner att det är kanske tre individer som ska med eller så får man 

skicka med CV, det beror på vad kunden har för krav. Men oftast de projekten jag har suttit i 

så har jag, jag har handplockat några och sen har jag bara presenterat de personerna och 

kunden har inte krävt CV utan de litar på att jag väljer ut lämpliga kandidater då och liksom 

kommer med förslag och sen så skriver man då ihop det ah som du sa det är timtaxa osv, vad 

som förväntas av oss vad vi ska leverera så men oftast så är det att själva, det man estimerar, 

det kommer i efterhand. Så att man gör en uppgörelse då kanske att vi ska göra en affär här, 

den här timkostnaden kommer det bli och vi har en budget på kanske 400 timmar säger vi, sen 

blir det ett kontrakt då och då skriver kunden på kontraktet och sen efter det är klart, då börjar 

vi med kravinsamlingen. Så har det funkat i de projekten jag har suttit så man har inte gjort 

nån liksom kravinsamling innan utan det har blivit att man har skrivit på kontrakt på affären 

och sen så börjar man då inom ramen för de här 400 timmarna. Sen har det varit andra projekt 

och då har ju inte jag varit projektledare men då har man gjort en förstudie då och samlat ihop 

information alltså krav och allting och sen haft med det i själva avtalet. Men de projekten som 

jag har suttit som projektledare, där har vi kört att vi har gjort en överenskommelse och sen 

har vi arbetat med kravinsamlingen.  

 

- Upplever du att det är några svårigheter med dokumentationen? Är det någonting 

som är utmanande i det arbetet?  

- (…) Ja det är också beroende på vilken kund det är [skrattar]. Men vissa kunder har väldigt 

strikta regler och kan man inte dem här reglerna så blir det mycket att man får skicka avtalet 

fram och tillbaka. Man kan skriva om t.ex. att men ”Si och så timtaxa gäller och sen resor 

utöver” och då kan, skickar man iväg det till kunden och så kommer det tillbaks ”Näe men det 

måste vara enligt de här reglerna”. Så det är oftast det där att innan man har lärt sig vad man 

har för liksom ah, för regler satta själva så kan det vara väldigt svårt (…) Man får testa sig lite 

fram och det blir ju inte värre än att man får skicka tillbaka avtalet fram och tillbaka några 
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gånger. Men just det här att också om det är en stor kund så kan det vara väldigt svårt att få 

tag på rätt person och där är det ju det här ekonomisystemet som vi pratade om tidigare, 

brukar kunna vara väldigt svårt. För att när man pratar med kontaktpersoner man har så säger 

de ”Ja men jag tror att han heter Leif” – ”Leif…?” då liksom att leta på då personen sen då 

ska jag prata med Leif och han har Claes som har svaret på den här frågan, så det är 

egentligen bara att man måste leta men det är just det där svårt och veta om det är liksom på 

kundens spelregler man skriver avtalet. Sen en del kunder har ju ganska lätt att man skriver 

bara ett avtal och de granskar det och sen säger att ”Ah men det här ser jättebra ut, vi skriver 

på” sen nästa gång man kommer med avtal då har man ändrat avtalet, de liksom accepterar 

avtal i olika former. Så vissa det är liksom punkt och pricka det måste vara exakt är det så att 

man har glömt ett litet avsnitt då är det liksom ”Nej, gör om gör rätt” . 

 

- För att dokumentera krav sen under själva utvecklingen, låt oss säga för en 

uppföljning för och matcha om kunden sen i slutändan som du förklarat när de blev 

missnöjda eller de får någonting annat än vad de förväntat sig, då för dokumentationen 

för och visa på vad man faktiskt har beställt från början, hur jobbar ni för att ta fram 

sån dokumentation?  

- Ja det är faktiskt också lite olika på vem man arbetar med [skrattar] men vi kan ta ett fall där 

jag sitter som projektledare där jag håller på och specar och det här är att jag är projektledare 

men det är inga utvecklare lokalt här som sitter. Utan det är alltså andra utvecklare som (…) 

Jag sitter egentligen bara som projektledare och specare kan man säga och då är det väldigt 

viktigt att jag skriven en, liksom en detaljerad spec på allting som ska göras. Och i det fallet 

då så skriver jag den och det är liksom, jag gör mockups-bilder och allting. Sen stämmer jag 

av den med kunden så att vi är på samma bana att ”Det är det och det är det här ni kommer att 

få” och då är det väldigt väldigt noga och då skrivs ju allting före arbetet börjar. Sen 

naturligtvis så kan det vara så att kunden ”Jag ångra mig, jag vill göra ett tillägg här” – ”Ah 

men då uppdaterar vi specen” men det finns liksom färdigt någonting innan man börjar. Sen 

så (…) stämmer man av då med utvecklingsteamet om och det kan jag ju säga att det är Off-

shore det här så att det (…) är engelska då som gäller och då får man stämma av med dem så 

att de har förstått och sen låter man de arbeta och sen så säger vi då att skulle det bli 

någonting i efterhand om kunden säger att ”Ne men det här är inte vad jag hade förväntat 

mig”, då kan man ta fram specen och ”Men det är ju det vi har bestämt här, det liksom är 

bilder och allting som är (…)” ah, och då inser de ju att ”Jaha okej, då får vi väl göra en 

ändring då en uppdatering”, så då finns ju liksom själva specen klar innan. Sen ett annat 

projekt jag sitter i då skrivs det lite i efterhand vad vi har gjort då kanske vi bygger en ny 

modul för någonting och då i efterhand när det är klart och kunden säger ”Ah men det här är 

jag nöjd med det blir jättebra”, då skriver vi alltså en spec eller en dokumentation om hur den 

fungerar i efterhand. Så att det beror ju helt på, ibland så skrivs allting före och ibland så 

skrivs det efteråt. Och ibland så skrivs det ingenting utan det finns liksom, det finns lite 

dokumentation på (…) ah från möten osv. då, så också det är helt beroende på vad det är för 

projekt.  
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 - Jag förstår det är beroende på projekt, men använder man någon särskild notation då 

för att hålla koll på liksom hur dokumentation hänger ihop med krav med t.ex. id-

märkning på dokumentationen? 

- Jag brukar oftast köra olika versioner när jag skriver så att jag har då utkast kanske på en 

spec (…) och är det en stor spec då har jag olika versioner annars så kan det vara så att vi har 

ett ärendehanteringssystem och då brukar det ofta vara så utarbetat så att varje ärende har ett 

nummer och då har man oftast (…) antingen så ligger beskrivningen i systemet rakt upp och 

ner, det kanske står att ”Ah men ny utvecklingspunkt – Ny sida ska skapas” och då finns 

informationen där i systemet. (…) Annars kan det vara så att man har den här punkten 

upplagd och då finns det ett Word dokument som har då namnet av punkten alltså så typ 

”8690” och sen så står det vad det gäller för någonting och sen så har man då dokument man 

skriver in och laddar upp i det här ärendehanteringssystemet då (…) Så oftast är det ju att man 

har, i de flesta projekten som jag sitter då har vi ett ärendehanteringssystem som (…) Då kan 

man säga det att ”Det här numret, det har vi nu fixat” och då vet kunden vad det är för något, 

vilket krav det är kopplat till och så vidare då.  

 

- Så vitt du vet är det samma ärendehanteringssystem som används på resten av 

företaget? Just ’ärendehanteringssystem’ har vi pratat om tidigare med andra 

intervjupersoner, är det ett och samma system som används på hela förvaltningen eller 

använder ni olika?  

- I mitt fall så är det faktiskt kunden som står för ärendehanteringssystemet. Så det är inte vi 

utan det är dem som står för systemena. Annars så tror jag vi kör ett och samma här på 

bygget.  

 

- Så det är inte det som du jobbar i då som ni har här då?  

- Nej, utan det är kunden som har det uppsatt och de har ju det i andra processer alltså internt 

hos sig då så vi har fått ett sidoprojekt i systemet då.  

 

- Ger det bra stöd för projekthanteringen deras system?  

- Ja men det tycker jag, det är lätt att en översikt och man kan se liksom ”Vad finns planerat” 

och ”Hur långt har vi kommit?” osv då. Så att det är väldigt bra. Det är ganska (…) När man 

sitter i mindre projekt och inte har något ärendehanteringssystem då gäller det att man själv 

har en planering då att man ser och bockar av allting och då blir det att man måste stämma av 

”Vad är klart och inte klart?”, ”Måste man ha lite mer avstämningsmöten?”. Har man ett 

ärendehanteringssystem då ser man ju när folk är klara och bockar av saker så då kan ju jag 

gå in på fredagen då och titta ”Vad är klart? Vad är kvar? Osv. då ser jag ju en 

sammanställning och då behöver jag inte jaga folk och stämma av helt enkelt.   

 

- Innebär det att utvecklarna då i det teamet som du jobbar med får tillgång till 

kundens ärendehanteringssystem? Eller är det bara du som har tillgång till det då?  

- Ja det är bara jag som har tillgång till det då (…) Jag har ett annat projekt där jag inte sitter 

som projektledare men då har vi tillgång allihopa till kunden då för att vi, de lägger in punkter 

och vi bockar av när de lägger till dem. Men i de fall jag är projektledare så är det bara jag 

som har tillgång till det. 
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- Behöver utvecklarna gå igenom dig då om de vill ändra i det som finns i det?  

- De har så att de kan skicka in liksom så att ”Nu är den här klar”, de kan inte lägga till 

någonting men de kan liksom som, de kan bocka av kan de göra.  

 

- Bocka av i systemet eller till dig?  

- Ne bocka av i systemet liksom att det är någonting som är klart att de kan kryssa för.  

 

- Är det någonting i dokumentationen som är extra tidskrävande tycker du?  

- (…) Näe jag tycker det är, det tar ju en liten stund och skriva bra dokumentation, det som 

kan ta tid det är väl framför allt att vara tydlig i de fallen man måste skriva specen innan 

utvecklingen börjar, då måste man vara väldigt (…) Och speciellt om det är off-shore t.ex. då 

får man vara väldigt övertydlig. Allting liksom på minsta detalj ”Den här knappen den ska 

ligga till höger” osv och då (…) det tar ju väldigt lång tid. Som sagt det beror på vilket fall 

man skriver dokumentationen. 

 

- Tycker du att det är väl spenderad tid?  

- Både ja och nej faktiskt. I vissa fall känner så jag alltså att det är helt bortkastat men att 

kunden har det som krav. Jag hade hellre sett att man hade lagt den tiden på vettigare saker, 

men eftersom att det är deras önskan så ja men naturligtvis, önskar dem det så får de gärna 

det. Men jag anser själv att ibland skulle man kunna ta saker betydligt kortare och muntligt, 

liksom (…) och skriva ner så pass att man vet vad man har bestämt för någonting men inte 

just det här att man måste ha så nitiskt i detalj. 

 

- Du sa att du hellre skulle vilja lägga det på saker, kan du ge exempel på saker du hellre 

skulle lägga tid på? 

- Ja men t.ex. det kan vara det att jag delar tiden med utvecklarna så den budget som finns 

t.ex. då skulle jag kunna tänka att vi skulle kunna spara 20 timmar här och så skulle det kunna 

läggas på utvecklingen eller vi skulle kunna ha en workshop istället eller alltså det ah det blir 

annat. Sen vet man ibland att även fast man skriver en väldigt dokumenterad spec så läser inte 

kunden det i vissa fall, då känner man ju i dem fallet att “Det här kommer ju hamna på en 

hylla någonstans i bästa fall och inte ens bli utskrivet och då vet man att någon kommer hitta 

det här om 10 år och så säger dem ’Det här har i inte nytta av längre’”. Ah det kommer inte 

till användning helt enkelt. För är det en spec då läses den ju utav utvecklarna men sen så kan 

det ju vara så att dokumentation på det som har bytts och så vet man det att när det är 

någonting kommer kunden i alla fall ”Du hur funkar det här?” och då frågar dem ju mig och 

då tar jag ju det muntligt i alla fall och då i det fallet så är det ju bortkastat, tycker jag i alla 

fall. Men de tycker säkert inte det men ah det känns som att man kan göra vettigare saker med 

tiden helt enkelt.   

 

 

Kvalitetssäkring 
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- Nästa steg, kvalitetssäkring, och då menar vi inte kvalitetssäkring av produkten som 

man levererar utan kvalitetssäkring av kraven för att vara säker på att man vet att man 

har bra krav och jobba med i liksom, ta till exempel att de är begripliga eller att de är 

internt konsekventa inom kravspecifikationen osv. Då tänkte jag höra, hur jobbar ni 

med att säkerställa att kraven håller god kvalité? 

- Jag Brukar faktiskt ta det med utvecklarna och när vi har liksom avstämning. Vi kör ju lite 

morgonmöten, öhm nu har det varit lite oregelbundet då. (…) men då brukar jag fråga alltså 

”Är det klart?”, “Känner ni att ni vet vad ni ska göra för någonting?” och vet dem inte det så 

och säger ”Näe det är lite otydligt” då kan det vara något krav som är, det går emot ett annat 

krav och så ”Vilket av dem ska vi göra?” och då får man sätta sig ner och titta på (…) Kanske 

kan man reda ut det själv och går inte det då får man ju ta ett möte med kunden. Och jag kör 

den stilen att jag frågar ofta att ”Vet ni vad ni ska göra?”, ”Känns det som att det liksom går 

framåt?”, ”Har ni några problem?”, jag blir säkert lite tjatig när jag kör den men jag, jag ser 

gärna att det ska vara tydligt. Jag brukar fråga ofta ”Är det klart?” liksom ”Vet ni?” och de 

brukar ju säga till så ibland så kommer de innan jag ens hinner fråga och ”Ah men du det här 

är jätteotydligt, jag förstår ingenting” och då sätter vi oss ner och så ringer vi kunden då och 

frågar. Så det är så jag brukar göra för att se till liksom. Sen ibland så kan jag läsa igenom och 

se själv om jag liksom för man kan ju ha suttit och skrivit ner allting hos kunden och sen åker 

man hem och ”Här är kravlistan” och sen när man har skrivit ner och läser den själv så inser 

man att ”Men det här var ju inte speciellt tydligt, vad var det vi egentligen kom fram till?” för 

då har man ju glömt det sen man var hos kunden och hade kravinsamlingen. Så att mycket det 

att man går tillbaka och tittar på och har en öppen dialog med kunden också och det här ah 

men ta en kvarts möte med kunden, ring, fråga och så  och då kommer de inte ihåg själv 

och då får man ta ett lite längre möte och diskutera det igen.  

 

- Är det administrativt tungt tycker du? 

- Näe det skulle jag nog inte säga, det tycker jag inte. Egentligen så är ju inte jag supermycket 

för möten, men det här är just med och ha kundmöten och alltså det tycker jag bara är roligt 

jag, ja men socialt det som man får ha kontakten och sådär, så att det skulle jag inte säga att 

det är. 

 

- Vilka kriterier avgör tycker du om ett krav håller god kvalité?  

-  Ja men det beror väl på men att det är tydligt, alltså beror på naturligtvis vad det är för krav 

t.ex. om det är någonting för front-end då ser jag gärna att det är någon slags skiss eller 

någonting  (…) det ska vara tydligt, egentligen ska man kunna ta kravet och ge det till någon 

som inte är med i projektet då och så säger man ”Läs det här, förstår du vad vi håller på 

med?” och då ska de kunna läsa det och förstå det. För jag har ju varit med om när det har 

varit krav som det har stått alltså bokstavligt talat ”En snygg sida” och sen har det inte stått 

något mer det kanske har varit ”Ah men snygg sida för översikt” – ”Ja men vad ska vara i 

översikten då?”, jättedåligt krav. Så att ett bra krav: Tydligt, är det någonting som är visuellt – 

bilder eller skisser på det. (…) och väl liksom beskrivet, skulle jag säga. 

 

- Är det tidskrävande att försäkra sig om att ett krav håller god kvalité?  
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- Nej det tycker jag inte, oftast så när man skriver själva kravet så ah, så lägger jag i alla fall 

ner tiden för och skriva så pass tydligt sen kan det ju vara någonting att jag kommer på i 

efterhand att ”Just det, jag har glömt det här”, det sker oftast direkt så jag skulle inte säga att 

det är tidskrävande utan det sker oftast under workshopen då när vi skrev ner och sådär och 

sen så kan det vara att man får åka hem och skriva ner allting till kunden och skicka tillbaka 

till kunden, men det brukar gå ganska snabbt.  

 

 

Förvaltning 

- Nu kommer vi till en punkt som heter förvaltning och då är ju det förvaltning av 

kraven det innebär då ett strukturerat arbetssätt för att hantera ändringar i kraven. 

Hur hanterar ni ändringar i kraven?  

- Är det så att det är ett fast projekt, öh alltså det finns fast budget och eh fasta krav, i det 

fallet då får man ju säga till kunden ”Det du är ute efter nu, det ligger utanför scopet, det tar vi 

gärna men det får då bli en ny beställning” och så får man då kanske ta att man samlar in 

kraven och så säger man ”Ah men det här blir del två i det här projektet” dels för att man inte 

ska spräcka budgeten eller tidsramen sen kan det ju vara någonting litet som de vill justera 

bara i det man håller på med och då får man ju se då ”Finns det tid för det här?”,  ”Är det en 

stor ändring?” och ”Finns det möjlighet att få med det kanske?”, så då får man ju se över det 

då. (…) Är det ett löpande projekt då samlar man in dem så får man se ”Vad är prio nu?”, ”Är 

det här mest prio?” då kanske man får pausa det man håller på med just nu, just det där att 

man får se, har dem ändringar och önskemål så får man ju liksom se vad det gäller för 

någonting först och främst, se (...) ah det kanske är någonting som ligger egentligen ett halvår 

framåt fast de kom på det just nu och tycker att de vill liksom få in det i loopen. Så då får man 

ju stämma av då och sen ta det med kunden och se vad det är för prioritet och vilken typ av 

ändring det är. Oftast/ibland så har jag märkt att det dem anser är en ändring är ju helt ny 

funktionalitet. Så att lite det beroende på va det är för typ om det är fast projekt, för är det då 

är det verkligen jättenoga att man kontrollerar det här alltså under (…) ja så att man inte bara 

säger ”Ja men det fixar vi” för sen när man spräcker budgeten då för då blir ju kunden kanske 

lite sur och tycker att ”Varför gick vi över med si och så många timmar?” och kommer i 

efterhand och säger ”Ah fast du önskade ju det här”, då ibland så får man ju då svaret ”Jaha 

men det trodde jag ingick”. Så att ah.  

 

Vi dansar väl kanske lite kring den här frågan hela tiden, men svårigheterna med att 

hantera kravändringar, vad skulle du säga att det är?  

- Ja det är väl det jag var inne på lite nyss det här med att man vet inte om det är verkligen en 

alltså en ändring eller någonting nytt. För kunden kan ju tycka att ”Ah men jag vill ha en ny 

sida och ny funktionalitet” och jag säger att ”Ne men det har vi ju inte pratat om förut, det här 

är ju helt nytt” men då kan de tycka att ”Men vadå det är ju nästan samma område i systemet 

där vi är och håller på och arbetar”, så det är lite svårt det där, en det tycker liksom att ”Ah 

men är du i systemet så då är det liksom en ändring, det är inte liksom ny funktionalitet”, så 

ah, lite svårt där att förmedla liksom. Och sen vissa de tror liksom att ”Ja men den här 

ändringen jag kommer med nu, det borde inte vara så svårt, det kanske är två timmar” då 
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estimerar de ju lite åt en. Tittar man på vad det är ja då kanske det är säg ”16 timmar tar ju det 

här”– ”Nej det går väl  fort, det kan ni väl fixa på en fredag eftermiddag”, då får man ju ta den 

dialogen och säga ”Det går inte”. Så en del är väldigt optimistiska”. 

 

 

Strukturering 

- Sista punkten i den här processen heter strukturering av krav, det definieras som att 

kravstrukturering går ut på att skapa en struktur som är lätt att överblicka och 

förvalta. Så det är lite mer hur ni strukturerar upp era krav när de är insamlade och 

hur folk kan ta del av dem? 

- Det var en bra fråga (…) Skriver jag krav och sådär då brukar jag vara egentligen i den, 

antingen i den ordningen de ska göras om de t.ex. då är dokument så att det inte ligger i något 

ärendehanteringssystem, då kör jag den ordningen de ska göras. Eller så liksom strukturerar 

jag upp efter prio och då kan det vara så t.ex. att det som är prio ett – ni gör allting innan ni 

går vidare till någonting annat. Så det är väl den jag brukar köra då antingen jag klumpar ihop 

allting eller så lägger jag allting på ett löpande band så att man vet att ”Ah men nu är det 

sektion två till fem ni ska göra” och så gör de det och sen när de är klara då kör vi sex till sju 

och sen beroende på då hur mycket sprinten innehåller liksom just det här att oftast blir det 

samlat i ett Word dokument eller flera dokument. 

 

- De dokumenten, hur förvarar man dem för att liksom hålla ordning på krav, kod och 

dokumentation så att man skapar en struktur så på det sättet?  

- Det är lite olika där faktiskt ibland så skickar jag den till kunden, alltså bara vanligt mail. 

Sen vissa andra, då har vi en SharePoint-site där vi har dels dokumentation och det kan vara 

allting från krav till mötesanteckningar och sen då i samma SharePoint så har vi en TFS 

kopplat, så vi har alltså koden och allting ligger i en SharePoint-portal, så det är lite olika. En 

del får bara i mailboxen och en del så laddas allting upp (…) och det är egentligen och föredra 

och ha en SharePoint-site där man kan gå tillbaka och se allting som har lagts upp för det är 

alltid det problemet med att ”Ah men jag tror inte jag har fått det dokumentet” och då ska 

man leta i maillådan sådär men sen är det ju också att är det små projekt och det kanske är 

fyra fem personer inblandade och kunden kanske inte har resurser till att lägga upp en 

SharePoint-site för projekt och betala för det så då blir det att man tar det via mail helt enkelt. 

Någon gång har jag varit med om det har varit på t.ex. Dropbox så har man haft då en mapp 

där man lägger upp dokument och sen haft så att man delat mellan sig då. 

 

- Så det är lite olika helt enkelt?  

-  Ja 

 

- Finns det någonting som, nåt arbetssätt med hur ni strukturerade som du föredrar 

framför alla olika alternativ? Om du kan föredra nån?  

- Ja det skulle väl i så fall vara och köra någon SharePoint-site eller nåt 

ärendehanteringssystem eller där man kan lägga upp för att just det här med mail, det är så lätt 

att bli förvirrad. Sen det här med Dropbox har man varit med om också att folk går in och sen 
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så råkar de trycka på delete istället för enter och visst kan man få tillbaka det även om det 

ligger i Dropbox, men det har ju hänt att dokument har försvunnit. Och det är tur att man har 

kopia på hårddisken.  

 

- Tycker du att det är tidskrävande arbete att få en bra struktur på kraven?  

- Nej det tycker jag inte, oftast vet jag ju vilken ordning de måste göras så att det (…) Det är 

egentligen bara att lägga upp den ordningen man önskar om det är då prio ett till tre eller om 

det är i den ordningen som ska utföras.  

 

Bra, då är vi egentligen klara med det här ramverket. Vi har en fråga som vi har lagt till 

lite utanför för det är väldigt återkommande; Kommunikation med kund, att man 

pratar med kunden i väldigt mycket egentligen i alla de här stegen så är det väldigt 

mycket fram och tillbaka. Det vi undrar då egentligen är om du upplever att det finns 

några svårigheter just i kommunikationen med kunden? Och vad som kan finnas för 

hinder där?  

- Ännu en gång beroende på vem man arbetar med. Vissa kunder har lätt när man pratar med 

dem att man diskuterar saker, dem är lite insatta i projektet.  Så finns det ju vissa andra 

kunder som de (…) de säger att de förstår, alltså när man kanske sitter på något möte och 

diskuterar någonting. Och så säger man ”Ah men det här är kontentan av det vi har diskuterat, 

hänger du med? Och då svarar de ”Ja” och sen så skickar man dokumentation på det man har 

skrivit ner. Och sen då dagen efteråt så kan man få frågan ”Ah men du, när ska vi ta det här 

då?, då tog man det de frågar efter dagen innan.  Så att det är väl mer att de inte är så tekniskt 

lagda och sen jag vet inte om det har något med det här att det är pinsamt att säga att man inte 

förstår någonting. Och då säger man ”Ja” eller om man är trött bara så säger man ”Jag förstår” 

men de förstår inte. Och det där kan ju bli lite kostsamt för har man sagt bestämt någonting 

och sen så sker arbetet och sen så märker man efter två veckor att ”Nej, de var ju inte alls med 

på vad jag sa för någonting och vad vi har skrivit ner. Då kan det bli lite kostsamt om man 

utvecklat någonting i en vecka som inte är (…) håller måttet så att säga. Så det är väl lite  

svårigheten så. Sen är det ju det att vissa dem svarar ju liksom när man skickar mail men dem 

svarar inte på mail utan de ringer. Jag har en sån kund som absolut inte vill skicka mail utan 

de vill alltid ringa. Och då är lite problemet att jag sitter i lite olika projekt och då kanske jag 

sitter på möten och rätt som det är börjar telefonen ringa och då kan jag ju inte svara och då 

blir det ju alltid att man springer om varandra lite, det är svårt liksom och få (…) kontakt. Jag 

brukar försöka kunna skicka mail och ibland så får man svar men oftast ringer personen upp. 

Det är ju så att det är en jättetrevlig person men det är en sån här person som liksom vill prata 

och det fungerar jättebra men just det att man springer om varandra (…)  Och liksom sen 

utanför arbetstid det har hänt någon gång att personer ringer också, och då säger man såhär 

”Ah du nu kan jag tyvärr inte prata för jag sitter hos frisören här, klockan är sju på kvällen” 

såhär så att det, det är väl lite det. Nu har det ju hänt att de ringer på helgen också men då får 

man säga det att ”Vi tar det här på i veckan för att det är nu är det helg och då ska man inte 

arbeta”.  

 

- Har du någonting du vill tillägga?  

- Nej, hoppas det har gett någonting det här.  


	Örebro Universitet
	Handelshögskolan – Informatik
	Uppsatsarbete, 15 hp
	Kai Wistrand
	Jenny Lagsten
	HT 16 / 2017-01-05
	Kravhantering i systemutvecklingsföretag
	En jämförelse mellan projekt och förvaltning
	Sophie Kroon 920716
	Sammanfattning
	Studien består av en litteraturstudie samt en kvalitativ studie där tre personer inom projekt och tre personer inom förvaltning intervjuades om hur kravhanteringen bedrivs. Intervjuerna analyserades deduktivt utifrån en kravhanteringsprocess som tagit...
	Nyckelord: Kravhantering, krav, projekt, förvaltning, systemutveckling
	Förord Jag skulle vilja tacka min handledare Kai Wistrand för tips och goda råd under den här processen. Jag vill även tacka alla respondenter som avsatte tid för intervjuer och därav gjorde den här studien möjlig. Sist men inte minst vill rikta ett s...
	Sophie Kroon
	Begreppslista
	Förvaltning
	1. Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2  Syfte
	1.3 Frågeställning
	1.4 Intressenter
	1.5 Avgränsning
	1.6. Kunskapsområde

	2. Metod
	2.1 Litteraturstudie
	2.2 Litteratursökning
	2.3 Urval
	2.4 Stjärnan
	2.5 Utformning av intervju
	2.6 Pilotstudie
	2.7 Genomförande av intervju
	2.8 Analysmetod
	2.8.1 Sammanställning av intervjuerna
	2.8.2 Analys av intervjuer


	Eftersom att det i intervjuerna applicerades Patel & Davidssons (2008) tratteknik i utformningen av frågorna så blev det ett naturligt steg att bortse från de övergripande frågorna i början av intervjun då dessa frågor endast var avsedda för att “värm...
	2.9 Etik
	2.10 Validitet
	2.11 Reliabilitet
	2.12 Metodkritik
	2.13 Källkritik

	3. Teoretiskt ramverk
	3.1 Projekt

	Enligt Wiktorin (2003) kan ett projekt omfatta utvecklingen och driftsättningen av ett helt system eller en delleverans av en version av ett system, och menar att projektformen lämpar sig väl till detta då ett utvecklingsarbete innebär att utföra en d...
	3.2 Förvaltning
	3.2.1 Ändringshantering


	Inom förvaltning är ändringshantering enligt Nordström & Welander (2007) det område som är mest frekvent förekommande, framför förvaltningsstyrning, användarstöd och daglig IT-drift och underhåll. Med ändringshantering avses allt arbete med en ändring...
	3.3 Kravhantering

	Kravhanteringsprocessen beskrivs av Lars Wiktorin (2003) som en samling aktiviteter genom vilka god kravhantering säkerställs. De aktiviteter han listar är insamling, dokumentation, prioritering, verifiering och validering samt förvaltning. Eriksson (...
	3.3.1 Insamling

	Under insamlingen definieras systemets syfte, mål, målgrupp, omfattning och avgränsning.  Syftet med insamlingen är att hitta de uttalade och förväntade önskemål och behov som intressenterna har på systemet. Dessa utgör sedan de krav som kommer att li...
	3.3.2 Prioritering
	3.3.3 Dokumentation
	3.3.4 Kvalitetssäkring
	3.3.5 Förvaltning

	Eriksson (2008) och Wiktorin (2003) är eniga om att kraven kommer förändras under arbetets gång, och att ett lyckat utvecklingsarbete bör innehålla ett strukturerat angreppssätt för att hantera dessa förändringar. I huvudsak består ett sådant angrepps...
	3.3.6 Strukturering

	4. Resultat och analys
	4.1 Insamling
	4.1.1 Insamling av krav i projekt
	4.1.2 Insamling av krav i förvaltning


	FR3 är den enda av förvaltningsrespondenterna som beskriver ett utarbetat tillvägagångssätt för att bättre förstå kundens önskemål. Hen uppger dock att de gör på många olika sätt men att detta tillvägagångssätt har fungerat bra. I detta tillvägagångss...
	Samtliga förvaltningsrespondenter uppger att det inom förvaltning är relativt små krav som kommer in. FR1 och FR3 nämner båda att det är utmanande att förstå varför kunden vill ha det som hen önskar och att de också får känslan av att kunden själv int...
	Något som samtliga förvaltningsrespondenter påpekar är att kundrelationen påverkar insamlingen av krav mycket. Hur väl man förstår varandra menar de utgår från vilken relation man har med kunden, hur väl man känner varandra och hur pass öppen dialogen...
	4.2 Prioritering
	4.2.1 Prioritering av krav i projekt
	4.2.2 Prioritering av krav i förvaltning

	4.3 Dokumentation
	4.3.1 Dokumentation av krav i projekt
	4.3.2 Dokumentation av krav i förvaltning


	Under frågan om hur respondenterna dokumenterar anger alla tre förvaltningsrespondenter att de använder ett ärendehanteringssystem och att alla ändringar/krav lagras där och på så sätt också dokumenteras.FR1 och FR2 uppger båda att det finns ett ansva...
	4.4 Kvalitetssäkring
	4.4.1 Kvalitetssäkring av krav i projekt
	4.4.2 Kvalitetssäkring av krav i förvaltning

	4.5 Förvaltning
	4.5.1 Förvaltning av krav i projekt
	4.5.2 Förvaltning av krav i förvaltning

	4.6 Strukturering
	4.6.1 Strukturering av krav i projekt
	4.6.2 Strukturering av krav i förvaltning


	FR1 uppger att det inom förvaltning är så pass små förändringar och att de därför inte behöver strukturera upp dem mer än vad de är inom ärendehanteringssystemet. Hen menar att om det behövs mycket struktur bland kraven så kan det istället ses lite so...
	4.7 Sammanställning av resultat

	5. Diskussion
	5.1 Skillnader i kravhanteringen
	5.2 Likheter i kravhanteringen

	6. Slutsats
	Den här studiens syfte var att identifiera hur kravhantering bedrivs i projekt respektive förvaltning samt att identifiera skillnader och likheter mellan de två. Nedan följer slutsatsen utefter Stjärnans alla delar samt att studiens generaliserbarhet ...
	Insamling De flesta aktiviteter i kravhanteringens delar skiljer sig åt mellan projekt och förvaltning.
	I projekt utförs fler aktiviteter i insamling än vad som görs i förvaltning. Det sker en mer strukturerad insamling med intervjuer, studiebesök och workshops. Vad detta beror på skulle kunna vara att man i projekt oftare jobbar med nya kunder och proj...
	Prioritering
	Det utförs alltid någon typ av prioritering/rangordning av kraven i projekt medans det i förvaltning inte alltid anses nödvändigt. En anledning till detta skulle kunna vara att det är fler krav att jobba med i projekt som gör det nödvändigt att priori...
	Dokumentation Dokumentationen av krav skiljer sig mycket från fall till fall, men projekt har mer artefakter som dokumenteras än förvaltning. En stor del som bidrar till denna skillnad är att samtliga respondenter i förvaltning utgår från ett ärendeha...
	Strukturering I projekt skiljer sig alla teams strukturering helt och hållet. Detta skulle kunna bero på att i projekt tilldelas en kravlista från första början och därmed behöver teamen lägga upp den på ett sätt som passar för just det teamet för att...
	Förvaltning
	Förvaltning av kravändringar behandlas mer ad hoc i förvaltning än i projekt. I projekt får ändringarna gå igenom någon typ av process för att komma med i systemet. Det finns däremot ingen gemensamhet i hur ändringsprocessen ser ut i projekt. En förkl...
	Kvalitetssäkring
	Hur krav kvalitetssäkras är mer likt mellan projekt och förvaltning då det egentligen inte finns någon generell utarbetad metod för att kontrollera att kraven speglar kundens önskemål i varken projekt eller förvaltning, alla team har sina olika tillvä...
	En slutsats som kan dras är att kravhantering som helhet bedrivs i större utsträckning inom projekt än förvaltning där det hanteras mer ad hoc.
	6.1 Studiens generaliserbarhet

	Förutsättningarna i alla projekt/förvaltningar är olika. I denna studie så jobbade två av tre förvaltningsrespondenter i en och samma förvaltning hela tiden. Detta innebär också att de hade en konstant och genomgående relation till kunden vilket gör a...
	Att det i projekt dokumenteras fler artefakter än vad som görs i förvaltning grundar sig till stor del i att förvaltningsrespondenterna utgår från att de menar att ärendehanteringssystemet utgör en stor del i deras dokumentation. Denna skillnad behöve...
	I projekt gällande förvaltning av krav för att hantera ändringar så går ändringarna igenom någon typ av process för att komma med i projektet. I motsats så hanterar förvaltningen kravändringar mer ad hoc. Eftersom att de i förvaltning har ett redan fä...
	En likhet i projekt och förvaltning är hur pass olika kvalitetssäkringen av krav går till inom alla team. Alla team har sina förutsättningar inom fallföretaget och hur de interagerar med kund och kontrollerar att kraven speglar deras önskemål är någon...
	7. Bidrag
	Mitt bidrag från den här studien är en ökad förståelse för hur kravhantering bedrivs i projekt respektive förvaltning och skillnader där emellan. Bidraget ser jag som intressant för både systemutvecklingsföretag och studenter att ta del av då detta ha...
	8. Referenser
	Bourne, A. (2012). System requirements management. IET Seminar Digest, 22(14926), 227-235. doi: 10.1049/ic.2012.0055
	Computerworld. (2002). System Development Life Cycle. Hämtad 2016-12-28, från
	López, O. (2011) . Requirements Management. Journal of Validation technolog, 17(2), 78-86.
	Bilagor
	Bilaga 1 – Tabell med sökningar
	Bilaga 2 – Intervjuunderlag
	Bilaga 3 – Transkriberingar


