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Sammanfattning  

 

Kravhanteringsprocessen är en av de viktigaste faserna vid utvecklandet av ett IT-system. 

Kravhantering är alltså grundläggande för att utveckla ett stabilt system som uppfyller 

beställarens önskemål. Med en väl utförd kravhantering som grund får man ett system som är 

fritt från bristfälliga fel, utvecklandet av systemet går även till på ett effektivare sätt. Vid 

byggandet av ett system eftersträvar man alltid en framgångsrik mjukvara. Kravhantering ses 

som den viktigaste faktorn vid utvecklandet av ett IT-system. 

Föreliggande studie genomförs som en litteraturstudie där undersöks vilka brister som är 

vanligt förekommande under kravhanteringsprocessen. Syftet med föreliggande studie är att 

identifiera förekommande brister under kravhanteringsprocessen samt om det finns eventuella 

lösningar till dessa brister. För att kunna utreda detta så måste bristerna definieras och hur 

arbeta ska ske för att eliminera eller undvika dessa.  

Resultatet av föreliggande studie visar på att det finns en del brister som är vanligt 

förekommande och även föreslagna lösningar. Vidare tyder resultatet på att majoriteten av 

bristerna förekommer på grund av dålig kommunikation och missförstånd.  

 

Nyckelord: Kravhantering, beställare, kravanalytiker, brister, lösningar. 
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Abstract 

 

Requirements management process is one of the most important stages in the development of 

an IT system. Requirements management is therefore essential to develop a stable system that 

meets client needs. With a well-executed requirements management as the basis to get a 

system that is free from error, inadequate development of system allows to more effectively. 

In the construction of a system always seeks successful software. Requirements management 

is seen as the most important factor in the development of an IT system. The present study is 

conducted as a literature review which examines the shortcomings that are commonplace 

during the requirements management process. The aim of the present study is to identify 

deficiencies in the requirements management process, and if there are any solutions to these 

shortcomings. In order to investigate this, we must define the gaps and to work to eliminate or 

avoid them. The result of this study shows that there are some deficiencies are common and 

even proposed solutions. Furthermore, the results indicate that the majority of shortcomings 

due to poor communication and misunderstandings.  

 

Keywords: requirements management, clients, specification, gaps, solutions. 
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Centrala begrepp 
 

Krav: Är ett behov, önskemål eller förväntan som ska uppfyllas på det beställda systemet.   

Användarkrav: Beskriver systemets problem d.v.s. vad användaren förväntar sig att systemet 

ska kunna göra.  

Systemkrav: Beskriver systemets lösning d.v.s. hur de insamlade kraven ska implementeras.   

Intressenter: Personer som kommer beställa systemet och använda det. Kunden och 

användare är densamma som intressent.  

Aktör: Någon eller något utanför systemet som på något sätt interagerar med systemet.  

Brister: Problem eller svaghet som förhindrar utvecklandet av ett system.  

Kravanalytiker: En roll inom kravhanteringsprocessen, rollens uppgift handlar om att kunna 

identifiera och analysera krav.  

Spårbarhet: Ger möjlig till att analysera och följa exempelvis ett dokuments eller ett 

programs händelseförlopp genom dess versioner. Spårbarhet ger även en möjlighet till att 

avgöra konsekvenser av ändrade krav genom en spårbarhetsmatris.  

Spårbarhetsmatris: Är en tabell som visar mellan olika konfigurationsenheter, exempelvis 

krav eller testfall och felrapporter. Spårbarhetsmatris används för att bedöma vilka 

konsekvenser som på verkas av en ändring.  

Beställare: Den ansvariga parten som beställer IT-system från antingen en extern eller intern 

leverantör. 

Kravhantering: En uppsättning av olika faser som omfattar insamling, dokumentation, 

prioritering, strukturering, kvalitetssäkring och förvaltning av krav för IT-system.  

Iteration/Inkrementell: Ett utvecklingsomlopp som består av några faser från 

kravformulering till delleveranser av ett IT-system. Faser som är vanligt förkommande är 

analys, design, konstruktion och test. När man arbetar i iterationer så kallas det för iterativ 

utveckling.  

Verksamhet: Verksamhet avser företag eller organisation eller någon annan form av en 

grupp intressenter.  
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1. Inledning 
I detta stycke presenteras bakomliggande problematik för ett misslyckat IT-system. Vidare beskriver 

vi även hur och varför det är viktigt med ordentligt utförd kravhantering.  

De senaste tio åren har det skett en markant utveckling av IT- system. Denna utveckling har 

haft en betydande roll inom dagens teknologi för myndigheter, företag men också för 

systemutvecklingsbranschen. Myndigheter och företag efterfrågar ett IT- system och 

systemutvecklarföretagen strävar efter att förmedla och leverera automatiserade 

lösningar(Eriksson, 2008a). 

Ett IT- system förser diverse verksamheter med automatiserade lösningar som underlättar för 

dem att lösa deras olika arbetsuppgifter. Automatiserade lösningar kan till exempel vara 

någon form av program som handlägger personalens löner eller sköter faktureringen 

maskinellt. Detta innebär att verksamheten kan lägga fokus på arbetet och man minskar 

eventuella fel som kan uppstå vid tillexempel utbetalning av löner. Med verksamheter menar 

vi företag, myndigheter och organisationer.  

Då efterfrågan på IT- system växer allt eftersom har dessa verksamheter även uppfattat att en 

automatiserad lösning möjliggör en effektiv kommunikation och att uppgifterna utförs 

effektivare.   

I dagens samhälle har verksamheter olika mål och lösningar man vill åstadkomma vilket 

kräver en unik lösning för varje enskild intressent.  Dessa verksamheter har alla olika 

önskemål på systemets design, funktioner etc. Kundens önskemål på det framtida systemet 

kallas i systemvetenskapliga termer för krav.  De insamlade kraven kommer vara stommen för 

uppbyggnaden av ett system och bör således uppfyllas. Man eftersträvar en förförståelse där 

det gäller att gestalta och förstå kraven i ett tidigt skede av processen för att få en provisorisk 

bild av vad det är som ska byggas samt vad kunden vill ha.  

System som utvecklats idag skiljer sig från hur det var ungefär för tio år sedan, eftersom de 

system som fanns då hade betydligt färre användare än dagens system. Men idag finns det fler 

användare av ett och samma system samt att finns en möjlighet till att koppla ihop flera 

system för att nå detta syfte med att få fler användare (Eriksson, 2008a). Med ett sådant 

system som brukas av många användare så blir det mer press på utvecklarna, eftersom det 

förekommer mer önskemål än vad det har varit tidigare. Inte nog med detta så finns det en rad 

andra faktorer som har en inverkan på systemets uppbyggnad. För att åstadkomma ett lyckat 

system så finns det tre viktiga faktorer som man måste ta särskilt hänsyn till och de är kvalité, 

budget och tid. En väl strukturerad kravhantering är lösningen för att kunna åstadkomma 

dessa faktorer. Om man stöter på brister i kravhantering kan man få stora påföljder och kosta 

både budget och tid, detta är något som man vill undvika eftersom åtgärden kan kosta en 

förmögenhet beroende på i vilken fas under processen som bristen upptäcks(Eriksson, 2008a). 

Det gynnar både användaren och utvecklaren om bristerna i kravhanhanteringen upptäcks i 

början av själva processen. Ju senare man stöter på bristen desto dyrare blir det att åtgärda, 

samt att konsekvensen blir att man förlorar kunden som inte är beredd på att gå med denna 

kostnad(Robertson & Robertson, 2006). 
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Det finns en stort ekonomisk betydelse till att försöka upptäcka felen tidigt i processen. 

Eriksson (2008a) menar att felaktiga krav kostar tio kronor att åtgärda under 

kravhanteringsarbetet, hundra kronor om problemet upptäcks under själva designfasen, tusen 

kronor om de åtgärdas vid implementeringen och tiotusen kronor om det upptäcks i 

produktionen (Eriksson, 2008a). Detta leder sedan till att intressenterna blir missnöjda 

eftersom det tillkommer utgifter. Det i sin tur leder vidare till att en leverantör kan få mindre 

beställningar.  

För att kunna minimera dessa onödiga kostnader bör man planera och genomföra olika tester 

noggrant. Dessa tester handlar om att mäta och utvärdera de insamlade kraven för att kunna 

fastställa att systemet kommer levereras utan fel. Därför är det också viktigt att testerna 

kommer med i första fasen under utvecklandet av ett IT-system. Syftet med detta är alltså att 

tidigt kunna upptäcka fel för att minimera kostnaderna(Erikson, 2008a). 

Fig. 1 nedan visar de källor till fel i IT-system. 

 

Fig. 1 Källor till fel i IT-system(Eriksson, 2008a).  

Diagrammet visar att den största källan till misslyckade IT-system är kraven med 56 procent. 

Vi valde därför att undersöka detta för att kunna identifiera vilka brister som framkommer 

under utvecklandet av ett IT-system.  

Kravhantering kan ses på olika sätt beroende på hur länge man har arbetet med kravhantering 

samt hur många gånger man har stött på brister och hur man lyckas att åtgärda alternativt 

minska dessa. Computer Sweden har intervjuat ett antal personer som har jobbat med 

kravhantering. Intervjun handlade om vad de anser om kravhantering och vad det är för 

problem samt lösningar de har stött på under deras arbetslivserfarenhet Det tre vanligaste 

orsakerna till misslyckade projekt är kommunikationsproblem, missförstånd mellan olika 

aktörer och att kunden i sig är mindre involverad under projekts gång.  

Kravhanteringsexperter anser att man idag använder för dåliga tekniker för att samla in krav 

från intressenterna. Som lösning till detta har experterna föreslagit att man pratar ”samma 

56%27%

7%
10%

Krav Design Kod Annat
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språk”, man samlar även intressenterna till workshops och under workshopen ska man 

presentera informationen visuellt. Dessa förslag underlättar kommunikationen mellan berörda 

aktörer och man förstår varandra bättre. (Uppsala universitet, 2009) 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att identifiera brister som uppkommer under 

kravhanteringsprocessen. Vi vill undersöka om dessa brister går att lösa och om det finns 

några tillvägagångsätt för detta.  

1.3 Frågeställning 
Vår frågeställning som kommer ligga till grund för denna studie är främst dessa frågor: 

  Hur kan man minska brister i kravhantering processen? 

För att besvara denna fråga så måste vi också svara på följande frågor: 

 Vilka brister förekommer i kravhanteringsprocess? 

 Hur bör arbetet ske för att minska dessa brister?  

1.4 Avgränsning 
Huvudsakligen behandlar denna studie identifiering av förekommande brister under 

kravhanterings-processen där vi kommer rikta in oss på hur arbetssättet bör gå till för att 

minska dessa brister på ett rationellt sätt. Studien kommer inte på något sätt behandla vilken 

systemutvecklingsmetod som används under kravhanteringsprocessen eftersom vi tror att 

brister förekommer oavsett vilken metod som används. Vi kommer inte ta någon hänsyn till 

projektets omfattning eller vilken systemutvecklingsmetod som har använts.  

1.5 Intressenter 
De intressenter som vi har haft i åtanke kring vår studie är personer och organisationer som 

har arbetat och har en någorlunda förkunskap inom detta område. Det kan vara allt från att ha 

studerat detta eller kanske till och med arbetet med kravhantering i praktiken där dem har stött 

på de brister som är förekommande i kravhantering. Med vår studie hoppas vi då att vi kan 

bidra med några nya tänkbara lösningar som kan vara adekvata för våra intressenter. 
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2. Ämnesområde 
I detta avsnitt redogör vi för vad kravhantering är samt de sex olika faserna inom det. Vi utgår ifrån 

Erikssons perspektiv som lyfter fram och förklarar de olika sex faserna.  

2.1 Kravhantering 
Processen som handlar om att man samlar in, dokumenterar, prioriterar, strukturera, 

kvalitetssäkra och förvalta dessa önskemål kallas för kravhantering(Eriksson, 2008a). 

Kravhantering är en stor faktor till utvecklingen av IT- system. Med kravhantering får man en 

tidig förförståelse för vad kunden efterfrågar, man sparar tid och pengar genom att bygga rätt 

system från början utifrån kundens önskemål.  

” Your stakeholders often assume the term "requirements" means these 

capabilities will definitely be implemented.  ”Requirements" are really desires or 

wishes that we need to understand well enough to decide whether to implement 

them.” (Robertson & Robertson, 2006). 

Kravhantering består av flera faser så som insamling, dokumentation, prioritering, 

strukturering, kvalitetssäkring och förvaltning (Eriksson, 2008a).  

En illustration av detta kan ni se Fig. 2 nedan. 

 

 

Fig. 2 Kravhanteringsprocessen Stjärnan (Eriksson, 2008a). 

Alla forskare håller inte med om denna bildprocess men utifrån vår litteraturstudie har vi 

förstått att alla forskare skriver delvis om innehållet i kravhanteringsprocessen. Vi valde att 

använda oss av denna illustration eftersom den täcker alla de faser som framkommer under 

kravhanteringsprocessen.  

2.1.1 Insamling 
Vid insamling av krav börjar man med att tydligt avgränsa syfte och mål. Vid byggande av 

system behöver man representativa personer från olika delar av verksamheten. Det gäller att 

man arbetar strukturerat för att få en bra bredd på användare när man samlar in krav och för 

att få det framtida systemet att passa de kommande användarna. Kraven som samlas in här 
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kommer att fungera som en bas för allt kommande arbete, dessa krav ska vara övergripande 

(Eriksson, 2008a; Sommerville, 2011). 

2.1.2 Dokumentation 
Dokumentation fungerar som ett underlag för berörda aktörer i verksamheten. Det finns två 

olika typer av dokumentation vilka är, kravspecifikationen och användningsfall. Dokumentet 

kan även fungera som ett slags officiellt kontrakt mellan själva kunden och leverantören. När 

en verksamhet handlar in ett nytt system från en extern aktör skall kontraktet innehålla en 

definition av vad som skall göras och vad detta skall kosta. Dokumentationen används sedan 

flitigt av flera parter, till exempel, utvecklare, kunder, användare, beställare och testare 

(Eriksson, 2008a; Robertson & Robertson, 2006 ). 

2.1.3 Prioritering 
Prioritering är en viktig fas av kravhanteringsprocessen som avser identifiering av kravets 

värde ur ett ekonomiskt perspektiv samt krav som är förknippade med störst risk. Prioritering 

görs av beställaren till sin hjälp har han leverantören. Meningen är att krav som ger mest 

värde för pengarna ska realiseras tidigt under projektets gång medan krav med hög riskfaktor 

ska identifieras tidigt för att kunna eliminera risken. Idag saknas det tyvärr effektiva tekniker 

för prioriteringsprocessen(Sommerville, 2011). De bästa prioriteringsteknikerna är att 

prioritera krav mot två eller fler parametrar samtidigt, exempelvis tid, kostnad och risk istället 

för att bara använda termen ”prioritet”. Dessa olika prioriteringstekniker kan vara till kundens 

fördel men kan även vara till kundens nackdel (Eriksson, 2008a). 

Enligt Firesmith (2004) så är kravprioritering ett måste inom kravhanteringsprocessen. 

Firesmith (2004) menar vidare att belysning av kravhantering är ett måste om det ska lösas 

problemfritt. Det finns fyra viktiga punkter som måste lyftas fram om man ska ha en lyckad 

kravprioritering vilka är skillnad i betydelse av krav, begränsade projektresurser, lång tid och 

liten kravhanteringsbudget. 

2.1.4 Strukturering 
Strukturering är en process som fortlöper under hela projektets gång. Man använder sig av 

denna aktivitet för att skapa en överblickande struktur där förvaltning av krav ska vara mer 

överblickande. Dokumenten ska alltså vara upplagda på ett strukturerat sätt och det ska vara 

en överblick av samlade dokument. När man har en stadig struktur går den att använda som 

dokumentsmall. (Eriksson, 2008b; Damian & Chisan, 2006). 

2.1.5 Kvalitetssäkring 
Vid kvalitetssäkring av krav är det viktigt att försäkra sig om det är korrekt krav som har 

dokumenterats. Vid kvalitetssäkring av krav under kravhanteringsprocessen så används inte 

något slags test av testtekniker utan man använder sig av prototyper d.v.s. att utvecklar 

iterativt och inkrementellt för att säkerställa att systemet levereras till beställare i småbitar för 

att få feedback. Meningen med kvalitetssäkring är att man ska leverera systemet i små bitar 

för att beställaren kontinuerligt ska kunna testa och stämma av systemet. Tätare leveranser 

resulterar i tidigare feedback och om något som till exempel går åt fel håll eller att kraven 

förändrats under utvecklingstiden så finns det fortfarande möjlighet att justera felen i tid. 
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Leveranserna bör ske ungefär varannan månad. Kvalitetssäkringen skall pågå kontinuerligt 

under hela arbetet (Eriksson, 2008b). 

2.1.6 Förvaltning 
Förvaltning är en mycket viktig fas inom kravhanteringsprocessen. I denna fas listas alla 

förändringar som kraven får gå igenom. Det talas då om spårbarhet eftersom man vill följa 

kraven genom skapandet av en överblick på de förändringar som har skett (Valles-Barajas, 

2007). Dagliga ändringar av kraven ökar risken för följdfel, svårare testarbete och mer stress. 

Man rekommenderar att kraven bör vara frysta under en viss tid så att det inte görs dagliga 

ändringar. En bra lösning på detta är att använda sig av ett förvaltningsråd som skall ta de 

svåra besluten om vad för slags ändringar som ska göras. För att få igenom en korrekt ändring 

krävs det ett bra beslutsunderlag. Som beslutsunderlag går det att använda sig av 

påverkansanalys där det sker en granskning och värdering av konsekvenserna för att kunna 

utföra ändringar eller inte. För att mäta konsekvenserna går det att använda sig av 

spårbarhetsmatris (Eriksson, 2008b).  
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3. Metod 
I detta avsnitt beskriver vi vårt tillvägagångssätt samt vilket angreppssätt vi använde oss av 

för att få fram relevant litteratur till föreliggande studie. Avsnittet presenterar även val av 

metod, datainsamling och urval, källkritik, reliabilitet och validitet.  

3.1 Avgränsning 
Syftet med föreliggande studie är att identifiera brister som uppkommer under 

kravhanteringsprocesssen vid utveckling av IT-system. Vidare syftar studien till att undersöka 

om dessa brister går att eliminera. Kravhantering omfattas av sex olika faser, vilka är, 

insamling, dokumentation, prioritering, strukturering, kvalitetssäkring och förvaltning. Vi 

valde att precisera oss på dessa faser för att identifiera de brister som uppstår vid varje enskild 

fas. För att kunna besvara dessa frågor valde vi att använda oss ut av en systematisk 

litteraturstudie. En systematisk litteraturstudie handlar om vilket angreppssätt som används 

vid granskning av befintlig litteratur där tillvägagångsättet är tydligt (Friberg, 2012). Man går 

igenom relevant litteratur på ett systematiskt och vetenskapligt sätt där syftet är att undersöka 

vilka tidigare kunskaper som finns inom ett visst område samt vad som tidigare har gjorts 

inom det området. För att kunna stödja egna argument är det oerhört viktigt att tolka det som 

är skrivet och kritiskt granska litteraturen. För att få svar på vad som redan är känt inom ett 

visst område, vilka begrepp och teorier som är relevanta inom området samt om det finns 

frågor som inte blivit besvarade inom det valda området (Bryman, 2011). Vi anser att den 

valda metoden är den mest lämpade utifrån studiens syfte och frågeställning. Denna metod 

ger oss bred bild på problemområdet som vi inte hade fått igenom exempelvis intervjuer 

eftersom där intervjuar du ett företag och deras arbetssätt. Vi riktar in oss mot en bred publik 

och anser därför att vi behöver få reda på alla möjliga brister utifrån olika perspektiv, vilket 

också motiverar valet av en systematisk litteraturstudie.  

3.2 Datainsamling och urval 

3.2.1 Inledning 

Informationssökning kan delas upp i två olika delar som i grund hänger ihop med varandra, 

vilket är en inledande informationssökning och sedan den egentliga informationssökningen. 

Vi kommer nedan förklara lite närmare vad dessa handlar om och vad vi har gjort under dessa 

två delar. 

3.2.2 Inledande informationssökning  

Inledande informationssökning handlar om att hitta ett tillvägagångssätt för den egentliga 

informationssökningen meningen är egentligen att få en överblick över ämnesområdet som 

ska undersökas. Genom att fördjupa sig i de olika informationskällorna och databaserna som 

finns att tillgå för att få en stadig grund till den egentliga informationssökningen. Denna 

sökning ska alltså vara icke-systematiserad. Det gäller alltså att få en överblick på helheten 

(Friberg, 2012).  
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3.2.3 Egentlig informationssökning 

Den egentliga informationssökningen bör vara systematiserad och mer strukturerad med 

dokumentation över anträffad information. Kvaliteten på artiklarna som väljs ut måste sedan 

granskas och analyseras för att avgöra om de passar studiens syfte (Friberg, 2012). 

3.2.4 Informationssökning & Urval 

Vi använde oss av Örebro universitetsbiblioteks databaser för att hitta grundläggande 

information om vårt ämnesområde på ett systematiskt sätt. Vi sammanställde informationen 

och påbörjade analysera artiklarnas kvalité som vi ansåg vara till nytta för att genomföra vårt 

arbete. När man analyserar kvaliteten på de vetenskapliga artiklarna gäller det att kunna förstå 

vad de handlar om samt om de kan vara till användning för studiens syfte (Friberg, 2012). 

För att hitta passande artiklar bestämde vi oss för att sammanställa en lista med begrepp till 

vår informationssökning. Vi använde oss av databaserna Scopus, Summon samt Google 

Scholar för att hitta relevanta vetenskapliga artiklar som på något vis berör vårt ämnesområde.  

Sökningen började med att vi ville få en övergripande bild på vad som väntade oss. Vi valde 

att börja vår sökning i databasen Scopus eftersom det är en allmän och ämnesövergripande 

databas med viss inriktning på teknik. Sökningen inleddes med orden Requirements 

management och Requirements engineering där vi fick hela 10241 träffar. På grund av det 

stora antalet träffar så var vi tvungna att begränsa vår sökning för att minimera antalet träffar 

och hitta mer relevant litteratur. Vi bestämde oss för att begränsa publiceringsåren till 2003-

2013, ämnesområdet begränsades till ”Computer Science”, språket till engelska och 

dokumenttypen till ” Journals och Conferense Paper”. Med dessa begränsningar lyckades vi 

eliminera antalet träffar till 4345. För att precisera vår sökning ytterligare valde vi att använda 

våra huvudtermer Requirments management och Requirments engineering som titel 

tillsammans med begreppen ”risk, challenge och problem” då fick vi ner antalet träffar till 

305, av dessa 305 artiklar var det ett tjugotal som vi kunde relatera till studiens syfte. Vi 

utförde även en till sökning där vi kombinerade huvudtermerna tillsammans med evaluation, 

validation och resue, det resulterade i 182 träffar varav endast en artikel var relevant till 

studiens syfte och frågeställning. Dessa begrepp framkom ofta under den inledande 

informationssökningen därför valde vi att använda dessa begrepp i vår egentliga 

informationssökning.  Utifrån dessa kombinerade begrepp i vår sökning kunde vi sedan 

systematiskt välja ut relevanta artiklar som berör vårt ämnesområde (Bryman, 2011). Alla 

sökningar sorterades efter antal citeringar. Vetenskapliga artiklar som har blivit citerade är 

alltså artiklar som en eller flera personer har läst och återkopplat till. Vi gjorde även liknande 

sökningar i databasen Summon och Google Scholar. En översikt av databassökningar, sökord 

och antalet träffar återfinns i bilaga 1.  

Genom Springer Link och Libris kunde vi söka efter böcker som på något vis berör det valda 

ämnesområdet. Vid det här stadiet av studien insåg vi att den insamlade litteraturen inte var 

tillräcklig som underlag därför valde vi att inleda en manuell sökning. En manuell 

litteratursökning innebär att på egen hand gå igenom relevanta artiklars och böckers 

referenslistor. Vi märkte ganska omgående att det fanns ett antal författare som upprepande 

gånger anträffades i referenslistorna. De två författarna valde vi sedan att utföra mer 
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preciserade sökningar på var Ulf Eriksson och Ian Sommerville. Vi valde just dessa två 

författare eftersom de har en bred bakgrund om just kravhantering de hade även liknande 

perspektiv på hur kravhanteringsprocessen ser ut. Dessa två författare återkom även ständigt i 

den valda litteraturen och man såg även att deras arbeten citerats flest gånger. 

Vi stötte dock på ett problem gällande vår avgränsning. Som tidigare nämnt så sattes 

avgränsning från 2003-2013 men under den manuella sökningen så fann vi ett par artiklar som 

var publicerade tidigare än 2003 men de ansågs vara av för god kvalitet för att inte inkluderas 

i föreliggande studie.  

Initialt började vi granska det fyrtiotalet artiklar som hade någon form av relevans till det 

valda området. Vi valde litteraturen utifrån artiklarnas titel eftersom titeln uttrycker artikelns 

innehåll således kunde vi handplocka vetenskapliga artiklar som på något vis relatera till 

studiens syfte och frågeställning. Vi granskade sedan den handplockade litteraturen genom att 

läsa abstrakt för att kunna göra en mer rättvis bedömning av artikelns innehåll samt att ta reda 

på om vi kunde relatera till föreliggande studiens syfte. Under bearbetning av den insamlade 

litteraturen märkte vi att några artiklar var irrelevanta utifrån studiens syfte.   

3.3 Reliabilitet 
Det synonyma uttrycket till reliabilitet är tillförlitlighet och handlar alltså om slumpvisa fel i 

en studie. En studie som har hög reliabilitet har alltså ett fåtal slumpvisa fel d.v.s. huruvida en 

annan forskare väljer att revidera denna studie skall denna forskare få fram samma resultat 

och detta oberoende av när och vem som utför forskningen. (Avdic, 2011; Bryman, 2011). 

Reliabilitet i kvalitativa studier är inte alltid enkelt att åstadkomma. När man använder sig av 

kvalitativa metoder är det oerhört viktigt att angreppsättet redogörs mycket grundligt och 

explicit (Avdic, 2011). I denna studie har vi beskrivit vårt angreppsätt grundligt och explicit 

därför anses föreliggande studie av mycket hög reliabilitet då vi anser att replikbarheten är 

tillräcklig. Som vi tidigare nämnt i detta avsnitt så bör man ha i åtanke att det inte alltid är 

möjligt att uppnå hög reliabilitet då olika faktorer fortfarande spelar in. Idag finns det ett antal 

tekniker som går att applicera vid kravhantering därför bör man ta hänsyn till vilken tidpunkt 

som studien genomförs. Utvecklingen av teknik i allmänhet och IT-system i synnerlighet 

kommer att ha en avgörande roll på studiens resultat då utvecklingen medför ny kunskap och 

med sannolikhet nya tekniker. Utifrån studiens väl beskrivna angreppssätt bör föreliggande 

studie kunna repeteras och att samma, eller att ett liknande resultat förvärvas.  

3.4 Validitet  
Som vi tidigare nämnt så är det viktigt med reliabel information men det räcker inte där då du 

som forskare bör validera din information för att du och andra ska få en bild av kvaliteten i en 

undersökning. Validitet är ett av de vitalaste forskningskriterierna i en studie och handlar 

alltså om huruvida bedömningen av slutsatser som alstras fram från en undersökning hänger 

ihop eller inte. Validitet handlar även om att vi bör kunna mäta det vi vill och tro oss mäta 

d.v.s. om de indikatorer vi gestaltat verkligen mäter det vi ämnade mäta. Många erfarna 

kvalitativa forskare har även diskuterat om just reliabilitet och validitet är relevanta för 

kvalitativa studier (Bryman, 2011). Med detta i beaktande och med tanke på föreliggande 

studie inte är kvantitativ så är just dessa två kriterier inte av större intresse. Med hänsyn till att 
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studien är av kvalitativt slag och för att koppla just dessa två kriterier till föreliggande studie 

så anses den ändå av god validitet då den mäter det vi avsett att mäta. Detta genom att metod 

och vetenskaplig litteratur har undersökts noggrant samt att studien innehar en vetenskaplig 

grund. Sökorden har även formulerats och inspirerats ifrån den vetenskapliga grunden. Vi 

strävade efter att söka igenom samtliga databaser som tillhandahålls av Örebro 

universitetsbibliotek men detta har inte varit möjligt. 

 

3.5  Källkritik  
Under vår granskning av denna studie så har vi försökt vara kritiska mot de källor som 

använts. Man ska således vara kapabel till att kritiserade sannolikheten i de olika källor som 

tagit fram under urvalet och ifrågasätta dess äkthet (Thurén, 2003). 

Friberg menar således att man bör ha ett par saker i beaktande vid granskningen som till 

exempel vilken form av litteratur som använts vid utförandet, är det vetenskapliga artiklar, 

läroböcker eller någon annan slags tryckt text. Författaren skall också granskas där man bör ta 

reda på vilken kompetens de har, vad de värdesätter ur vilket perspektiv, vad försöker de 

åstadkomma? Vem som har juridiskt ansvar för boken eller tidskriften ifråga? Har texten 

ifråga blivit kvalitetsgranskad och i så fall av vem och i vilket syfte. Man bör även ha 

tidsaspekten i åtanke, som till exempel när den trycktes och om det har någon betydelse för 

kunskapskvalitén (Friberg, 2012). 

Vid insamling av litteratur till föreliggande studie har vi tagit hänsyn till tidigare nämnda 

frågor om hur litteraturen skall granskas. Vetenskapliga artiklar granskas alltid innan de 

publiceras i och med att vi enbart sökte på databaser som tillhandahålls av Örebro 

universitetsbibliotek så kunde vi med säkerhet fastställa att anträffad litteratur var pålitlig. Vi 

sorterade även resultaten av sökningarna på citeringar vilket innebär att man får de artiklar 

som citerats flest gånger i toppen av resultatet. En artikel som har citerats flera gånger anses 

mer pålitlig och undersökt av flera forskare tidigare. Under forskningens gång anträffades ett 

par författare upprepande gånger i insamlad litteratur som fick oss att söka vidare på dem. De 

hade skrivit ett antal relevanta böcker och vetenskapliga artiklar om hur det går att förbättra 

kravhanteringen. En av författarna Eriksson(2008a) nämner ett par gånger i sin bok 

”Kravhantering för IT-system” att det har skett en markant utveckling av 

kravhanteringsarbetet under de senaste tio åren (Eriksson, 2008a). Då boken publicerades 

2008 så har vi valt att begränsa oss till årtalen 2003-2013 av denna orsak att vi inte vill missa 

utvecklingen som har skett från bokens publiceringsdatum till idag. Eftersom vi valt att göra 

en litteraturstudie så har vårt största mål varit att utnyttja befintlig kunskap från olika 

informationskällor. Genom att undersöka andras kunskaper och samla in information från 

olika forskare och författare så har vi fått en överblick på brister i kravhanteringsprocessen 

samt rekommenderade lösningar. 

3.6 Bearbetning och dataanalys  
Genom den inledande litteratursökningen fick vi en bred överblick över vad för slags 

information vi kunde få tag på. När vi påbörjade analysprocessen valde vi att kategorisera de 
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identifierade bristerna samt lösningar utifrån de sex olika faserna inom kravhantering, med 

utgångspunkt av Erikssons perspektiv. De sex olika faserna är kravinsamling, dokumentation, 

prioritering, strukturering, kvalitetssäkring och förvaltning. Vid kategoriseringen 

identifierades tekniker som validering, utvärdering och återanvändning. Dessa tekniker 

placerades i kategorin övrigt. Det erhållna materialet i form av böcker och vetenskapliga 

artiklar sammanställdes sedan och delades in efter passande kategori. Vi upptäckte tidigt att 

olika forskare beskriver begrepp på olika sätt. Därför valde vi undersöka begreppens 

synonymer för att bilda en uppfattning om under vilken kategori det erhållna materialet skulle 

placeras.  

För att erhålla en uppfattning om de valda artiklarna kunde relatera till studien syfte och 

frågeställning behövdes en kritisk bedömning. Vi började med att undersöka om artikelns titel 

avspeglade artikelns huvudsakliga innehåll genom att läsa abstrakt. Artiklar som vi ansåg vara 

relevanta utifrån föreliggande studies syfte och frågeställning efter läsning av abstrakt fick så 

fick artiklarna ifråga genomgå en kvalitetsbedömning. Kvalitetsbedömningen gick ut på att 

läsa och granska artiklarna kritiskt för att bilda en uppfattning om under vilken kategori de 

sedan kunde placeras under (Webster and Watson, 2002).  

Nästa steg i analysprocessen var att skapa en matris utifrån de sex faserna i kravhanteringen 

som vi tidigare nämnt. Föreliggande studies syfte handlar om att identifiera brister som 

framkommer under de olika faserna i kravhanteringsprocessen. Artiklarna sammanfattades 

således utifrån vilka brister respektive lösningar de kunde relatera till utifrån vår 

kategorisering och placerades sedan under respektive kategori. Detta eftersom vi ville ha 

möjligheten att kunna identifiera de mest återkommande bristerna och rekommenderade 

lösningar.  

Friberg menar att en kvalitetsgranskning av de valda artiklarna är nödvändig för att kunna ta 

ställning till om de passar studiens syfte. Friberg menar vidare att denna kvalitetsgranskning 

måste anpassas efter vad som krävs av ett examensarbete på kandidatnivå. Därför valde vi att 

återigen granska artiklarna för att rättvist fastställa om de passar studiens syfte. De artiklar 

som sedan valdes ut till studien ansågs vara av bra kvalitet utifrån vår bedömning eftersom de 

relatera till studiens syfte. I föreliggande studie låg fokus på att undersöka om artiklarna 

berättade om brister och passande lösningar. Vi fann artiklar som diskuterade exempelvis 

brister men kom inte med några relevanta lösningar och vice versa. Vi valde även att skapa en 

kategori med namnet övrigt där vi placerade relevanta artiklar till föreliggande studie. Dessa 

artiklar relaterade inte till någon av de sex faserna under kravhantering.  

För matris, se bilaga 2.  

3.7 Metoddiskussion  
Litteraturstudie var utgångspunkten i föreliggande studies metod där vi tydligt redogör för 

vilket angreppssätt vi valde. Vi beskriver tydligt och klart hur vi gått tillväga genom att 

redogöra för vilka sökord vi har använt i vilken databas vidare beskriver vi även 

elimineringsteknik, antalet utvalda artiklar och hur urvalet av artiklarna analyserats. Vi 

använde oss av en så kallad systematisk litteraturstudie där man delar upp sökningen i två 
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delar, den inledande litteraturstudien samt den egentliga litteraturstudien. Då föreliggande 

studie syftar till att identifiera brister under kravhanteringsprocessen så ansåg vi att denna 

metod var den mest lämpade att använda utifrån studiens syfte. 

Den inledande litteraturstudien gav oss en överblick av vad som tidigare studerats inom det 

valde ämnesområdet. Det handlar om att få en stadig grund att stå på, alltså man fördjupar sig 

de olika informationskällorna och databaserna för att kunna hitta den tidigare nämnda 

överblicken.  

Efter att ha fördjupat sig i de olika informationskällorna och databaserna så är det dags att gå 

vidare till den så kallade egentliga informationssökningen. Där handlar det om att söka 

information på ett systematiserat sätt alltså tillvägagångssättet bör vara strukturerat och man 

dokumenterar anträffad information noggrant. Sedan utförs en kvalitetsgranskning för att 

undersöka om anträffad litteratur kan relateras till studiens syfte.  

Vi hade även avgränsningar som visade sig vara både negativt och positivt. Efter att ha läst 

Ulf Eriksson bok ”Kravhantering för IT-system” så redogjorde han för att det har skett en 

markant utveckling inom kravhanteringsprocessen under de senaste tio åren. Boken var 

skriven 2008 alltså menade Ulf Eriksson att denna utveckling har skett under årtalen 1998-

2008. Vi ansåg att det skulle gynna vårt arbete om vi avgränsade oss till den perioden annars 

kanske man hade fallit tillbaka allt för mycket i tid och informationen blir då felaktig eller 

irrelevant utifrån dagens kunskap. Men vi ville fortfarande använda oss av litteraturen som 

skrivits mellan 2008 och 2013 för att inkludera den allra senaste informationen. Just då ansåg 

vi att det var mycket möjligt att någon forskare har kommit med lösningar till en identifierad 

brist. Vi valde därför att dra vår egen avgränsning vilket innebar en tioårsperiod till årtalen 

2003-2013. Vi ansåg att denna avgränsning var nödvändig för att inte missa det allra senaste 

som skrivits inom det valda ämnesområdet. Ibland var vi tyvärr tvungna att bryta denna 

avgränsning för att få med artiklar av stort värde.  

Motiveringen till att använda sig av en litteraturstudie i allmänhet och en så kallad 

systematisk litteraturstudie i synnerhet har delvis varit på grund av tidsaspekten samt att det 

var mycket svårt att hitta personer att intervjua. Det är absolut ingenting vi ångrar idag 

eftersom vår kunskapsnivå inom ämnesområdet har höjts samt att vi med stor sannolikhet kan 

bidra till vidareutveckling av hur man eliminerar brister inom kravhanteringsprocessen. 

Nackdelen med att skriva litteraturstudier är att informationen som används redan är vinklad 

mot författarens egna mål och dennes syfte. Men vi anser ändå att vi har lyckats undvika detta 

då vi lärt oss att kritisk granska och analysera artiklarnas kvalitét. 

Fördelarna är dock till vår egen vinning då vi har ökat vår egen kompetens genom att kritisk 

granska vetenskapliga artiklar och blivit bättre på att söka information ur databaserna. Vi har 

dragit nytta av att fördjupa oss i det valda ämnesområdet med den angivna metoden. Vi tror 

ändå att någon annan slags metod inte skulle gynna vårt syfte med denna studie. Alla metoder 

har för- och nackdelar precis som i livet. 
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Vid bearbetning och analysering av insamlad litteratur valde vi att läsa abstrakt för att bilda en 

förförståelse över vad artikeln egentligen handlar om samt vad författaren vill förmedla. Om 

artikeln senare var tilltalande så valde vi att läsa den i helhet både en och två gånger för att 

kunna utföra en rättvis bedömning samt identifiera brister och eventuella lösningar som 

omnämns i artikeln. 

4. Resultat 
I detta avsnitt kommer vi att presentera resultatet utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Vi valde att dela upp resultatet efter varje fas, kravinsamling, dokumentation, prioritering, 

strukturering, kvalitetssäkring, förvaltning. Resultaten presenteras sedan utifrån identifierade 

brister och potentiella lösningar. I detta avsnitt presenterar vi även andra moment som 

återanvändning av krav, utvärdering, validering och verifiering.  

4.1 Insamling 
Kravinsamling handlar om att ta fram och förstå kraven vilket innebär en mycket svår 

process på grund av flera olika skäl. I denna process måste kravanalytiker och beställare 

samarbeta nära varandra (Sommerville, 2011).  

4.1.1 Identifierade brister  

Intressenter vet oftast inte vad de vill ha från ett datasystem och har därför svårigheter med att 

uttrycka sig om vad de vill att systemet ska göra. Inom en verksamhet finns det oftast flera 

intressenter och dessa olika intressenter har olika krav på vad de vill att systemet ska göra. De 

uttrycker sina krav på olika sätt vilket medför att ett och samma krav upprepas och tolkas på 

olika sätt av kravanalytiker (Sommerville, 2011). Alla intressenter som kommer att interagera 

med det framtida systemet involveras inte under insamlingsfasen. Detta innebär att kraven 

missförstås och detta leder till att kraven blir ofullständiga och inkorrekta(Jiao & Cheng, 

2006). Missförstånd är alltså ett centralt problem och detta beror på att det används olika 

termer som har olika betydelser. Ett annat problem är den så kallade maktfaktorn då 

intressenterna har olika roller i företaget (Fuentes-Fernández,Gómez-Sanz & Pavón, 2009).  

Kravanalytiker börjar oftast med dåligt definierade krav och hamnar vanligtvis i konflikter 

med varandra angående vad det framtida systemet ska kunna göra (Cheng & Atlee, 2007; 

Robinson, Pawlowski, & Volkov, 2003). Krav som är ofullständiga och vaga som vi tidigare 

har nämnt blir alltså inkorrekta och detta leder till kostsamma ändringar senare under 

projektets utveckling (Ashgar & Umar, 2010). Ett mycket vanligt problem under 

kravinsamlingsprocessen är kommunikationsproblem.  Kravanalytiker och resterande 

intressenter brukar se det framtida systemet ur olika perspektiv beroende på vilken bakgrund 

varje enskild individ har. Ett annat vanligt problem är att de involverade individerna har olika 

mål vilket innebär att de inte enas om vad kraven ska göra. Intressenter inom en verksamhet 

har diverse behörigheter där vissa har rätt att fatta beslut och andra inte (Decker, Ras, Rech, 

Jaubert & Rieth, 2007). Ett annat vanligt problem är att intressenterna förfogar över olika 

kompentenser (Mishra,Mishra and Yazici, 2008). 
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En annan vanligt förekommande brist är att kravanalytikerna använder sig av fel teknik vid 

insamling av krav. Det finns idag ingen uttalad standardteknik för insamling som går att 

använda (Güres, Seguran & Zannone, 2010) 

De vanligast förekommande bristerna vid kravinsamling presenteras nedan i en punktlista. 

   

 Missförstånd 

 Kommunikationsproblem 

 Otillräckliga krav 

 Olämpliga insamlingstekniker  

 Intressenter vet oftast inte vad de vill ha  

 Intressenter har inget intresse 

 Kunskaper om verksamheten saknas 

 Makt problem inom verksamheten 

 

4.1.2 Lösningsförslag 

Utifrån de brister som identifierats presenterar vi nedan ett antal olika lösningsförslag som 

går att använda sig av för att eliminera dessa brister.  

Maiden (2008) anser att intressenterna bör ha en förståelse mellan användarkrav och 

systemkrav. Detta kan belysas visuellt eller genom att diskutera dessa krav t.ex. varför är 

systemkrav viktiga? – Jo, för att kunna uppfylla användarkraven(Maiden, 2008). 

Przybilski(2006) anser att identifiering av slutanvändare är nödvändigt eftersom detta 

underlättar kommunikationen och minskar konflikter som uppstår. Både slutanvändare och 

mottagare ska vara delaktiga för att säkerställa att deras mål enas (Przybilski, 2006). 

Iterativt arbetssätt eliminerar fel och leder till att identifiering av krav tolkas på ett säkert sätt. 

Iterationer leder till att samma språk talas och kommunikationen ökar (Damian, 2007). En 

studie som Hofmann och Lehner(2001) har gjort visar att framgångsrika projekt växer fram 

genom att intressenter och kravanalytiker har en god relation(Hofmann & Lehner, 2001). 

Traditionella tekniker som innebär intervjuer och enkäter är inramade för att få fram 

informationen, men grupptekniker som innebär brainstorming, workshop eller fokusgrupper 

förespråkar växlingar av idéer (Coughlan, Lycett & Marcredie, 2002) 

Intervjuer   

Vid insamling av krav så kan man använda sig av formella eller informella intervjuer. Dessa 

två typer av intervjuer ger en klarare bild över systemet de använder idag, om det finns ett 

sådant samt framtida system som är under uppbyggnad. Intervjuerna kan vara av två olika 

typer.  

 Slutna intervjuer, där intressenterna svarar på en fördefinierad uppsättning 

frågor.  
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 Öppna intervjuer, där det inte finns någon fördefinierad dagordning. De 

kravansvariga diskuterar oklara krav med intressenterna för att kunna 

utveckla en bättre förståelse för deras behov (Peatsch, Eberlein and Manurer, 

2003). 

I praktiken används båda ovan nämnda alternativ. Du kan behöva få svar på vissa frågor men 

det kan leda till att andra frågor som diskuteras på ett mindre strukturerat sätt. Helt öppna 

intervjuer tenderar att tappa fokus och fungerar sällan bra. Kravanalytiker behöver oftast ställa 

ett par fördefinierade frågor för att komma igång och för att hålla intervjun fokuserad på det 

system som skall utvecklas. Intervjuer är bra för att få en övergripande förståelse för vad 

intressenterna gör, hur de kan interagera med nya systemet och de svårigheter de möter med 

nuvarande system. I de flesta fall brukar folk tycka om att prata om sitt arbete och brukar vilja 

delta i intervjuer (Sommervile, 2010). Genom att använda sig av strukturerade intervjuer så 

fångas allt mer kunskap än vad en erfaren kravanalytiker kan fånga genom ostrukturerade 

intervjuer (Davis, Dieste, Hickey, Juristoand & Moreno, 2006). 

Användningsfall eller Scenarier 

Som vi tidigare nämnt så vet intressenter oftast inte vad de vill att systemet ska utföra. För att 

underlätta detta så rekommenderar vi att använda scenarier eller användningsfall. 

Användningsfall är en modell som beskriver interaktioner mellan aktörer och systemet där 

fokus ligger på att ta reda på vad användare behöver göra med systemet. Modellen visar och 

klargör olika scenarier för att användare ska få en förståelse över hur det framtida systemet 

kommer att fungera. Utifrån detta så ökar användarnas förmåga att förstå det framtida 

systemet och det blir lättare för dem att kunna uttrycka sina önskemål. Användningsfall är 

alltså en stillbild av olika händelseförlopp som systemet kan utföra. (Paetsch, Eberlein & 

Maurer, 2003) 

En annan lösning för att minska missförstånd är att använda sig av olika scenarion. 

Kravanalytiker erbjuder alltså fler scenarier som användare sedan får gå igenom. Scenarier 

innehåller endast en typ av interaktions session mellan användare och systemet där 

händelseförloppet är simulerat. Scenarier ska innehålla en beskrivning av systemets beteende 

och tillstånd innan och efter ett avslutat scenario. Det ska även visa vilka aktiviteter eller 

händelser som kan utspelas samtidigt, det normala händelseförloppet och undantaget från 

dessa händelser (Sommervile, 2010; Paetsch, Eberlein & Maurer, 2003). 

Observationer   

Som vi tidigare nämnt så är en av de återkommande bristerna saknaden av kunskap om 

verksamheten för att eliminera detta så är observationer den lämpligaste tekniken. 

Observation är alltså en annan metod som är sammanhangsbunden och går att använda sig av 

när man vill ta reda på saker som man fortfarande inte har fått grepp om och är otydliga. 

Genom att följa med ut på användarnas arbetsplats och observera vad som görs och hur så får 

man helt enkelt en tydligare bild till skillnad från när deltagarna ombeds att beskriva deras 

tillvägagångssätt (Gorschek & Tejle, 2002). 
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Fokusgrupper 

Fokusgrupper är en inofficiell teknik som kan fungera mycket bra om kravanalytikerna 

fortfarande inte identifierat kundens uppfattning om vad de vill få ut av systemet. Genom att 

använda sig av denna teknik går det att identifiera användarnas behov och uppfattningar. 

Kravanalytikerna får även reda på vad de värdesätter och vad de vill att ett system ska kunna 

göra. Det går ut på att kravanalytiker samlar ihop fyra till nio användare med varierande 

bakgrunder och skilda kompetenser. Meningen är att de skall få en fri uppsättning av frågor 

som de sedan ska diskutera fritt. Man tar även fram en prototyp av systemets funktioner som 

de sedan ska diskutera. Fokusgrupper får ofta fram spontana reaktioner och idéer. Vanligtvis 

brukar det finns en stor skillnad mellan vad människor gör och vad de säger därför bör man 

använda sig av observationer som komplement till fokusgrupper. Fokusgrupper kan dessutom 

stödja uttalade visioner, design förslag och ett produktkoncept. Genom att samla ihop 

människor med olika bakgrunder och kompetenser så hjälper det användarna att analysera 

saker som bör ändras och därmed stödjer de utvecklingen av en ”delad mening” (Gorschek & 

Tejle, 2002; Beecham & Rainer, 2002). 

 

Brainstorming  

"Ideas disappear faster than water evaporates unless written down." Alex Osborne, the 

founder of brainstorming.  

Brainstormining är en teknik som är mycket nyttig vid efterfrågan av lösningar för specifika 

problem. Tekniken genomförs genom att bjuda in alla användare till ett möte där meningen är 

att alla kan dela sina idéer genom att tänka högt. Brainstorming kan delas upp i två faser, 

generationsfasen och utvärderingsfasen. I generationsfasen samlas alla idéer och bör alltså 

inte kritiseras eller utvärderas. Idéerna bör således utvecklas snabbt, vara omfattande och 

udda eftersom att i nästkommande fas, alltså utvärderingsfasen ska diskuteras. Denna teknik 

hjälper både kravanalytiker och intressenter att förstå problemet. Brainstorming frambringar 

en känsla av gemensamt ägande av resultatet (Paetsch, Eberlein & Maurer, 2003). 

4.2 Dokumentation  
Dokumentation fungerar som ett underlag för berörda parter i verksamheten. Det handlar om 

att skriva ner kraven för att vid ett senare skede under utvecklingen kunna gå tillbaka till 

dokumentationen och finna kraven. 

4.2.1 Identifierade brister  

Missförstådda krav är en stor brist i systemutveckling rent generellt. I allmänhet beror de 

missförstådda kraven på en dålig dokumentation det innebär ofullständiga och otydliga krav. 

Ett annat problem som orsakar dålig dokumentation är den skärpta uppmärksamheten på hur 

systemet ska utformas eller genomföras. Beställare som saknar detaljerad teknisk kunskap 

förstår inte alltid vad som står i kravspecifikationen. Anledningen till att beställare inte förstår 

kravspecifikationen är för att den kan innehålla någon form av systemarkitektur eller 
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design(Sommerville, 2011). Weber och Weibrod(2003) påpekar även att det blir redundans 

när man saknar en dokumentstruktur, detta leder till otydliga krav och kräver alltid 

omarbetning(Weber & Weibrod, 2003). 

 Missförstådda krav 

 Otydliga och/eller ofullständiga krav 

 Beställare saknar teknisk kunskap  

 Dåligt utförd dokumentation 

4.2.2 Lösningsförslag 

Oftast när man skriver en dokumentation så förloras fokus kring vad som egentligen ska 

göras. Dokumentet fylls med tekniska lösningar istället för att involvera kundens behov och 

försöka använda sig av ett språk som även kunden förstår. För att kunna åtgärda detta bör en 

anpassning ske efter kundens kunskap och med detta menas det att dokumentet ska skrivas 

mycket tydligare och förenklas. Detta eftersom kunden brukar sakna detaljerad teknisk 

kunskap (Sommerville, 2011). Varje enskild verksamhet har en fördefinierad dokumentmall. 

Trots allt detta så finns det ändå brister och dokumentet är ofullständigt kan tyda på att mallen 

egentligen är dålig. Vi rekommenderar att man bör uppdatera sin dokumentmall kontinuerligt 

för att hela tiden använda sig av en uppdaterad struktur. Firesmith (2003) anser att istället för 

att lagra kraven i pappersformat så bör de istället lagar i en databas. Detta underlättar arbetet 

vid spårning, hantering och ändring av krav på ett säkert sätt (Firesmith, 2003). 

Användningsfall är en sekvens av hur systemet integrerar med aktörer. Användningsfall 

struktureras genom att varje sekvens ska innehålla en unikt identifierad titel som presenterar 

användningsfallet. De bör även innehålla specifik information och flöde av händelseförloppet 

(Spanoudakis, Zisman, Pérez-Minana and Krause, 2004; Eriksson, 2008b). 

 

4.3 Prioritering   
Vid prioritering av krav handlar om att skilja på kostnad kontra behov. Ett önskemål kan 

kosta väldigt mycket på grund av hur svårt det är att implementera. Behovet behöver inte 

alltid vara nödvändigt. Firesmith(2004) koncentrerar sig på att lyfta fram hur prioritering av 

krav sker och vad dess risker kan innebära när vi pratar om komplexa system med ett stort 

antal krav. Det intressanta med Firesmith(2004) utredning är egentligen riskerna han lyfter 

fram till varför system misslyckas och varför krav kan vara så oerhört svåra att tolka. 

Firesmith(2004) menar vidare att det finns ett antal orsaker till varför projekt misslyckas 

vilket vi listar nedan.  

4.3.1 Identifierade brister  

Firesmith(2004) anser att alla krav har en viss betydelse för system, vissa är viktiga och andra 

är mindre viktiga. Problemet är att olika aktörer inte kommer överens om hur man prioriterar 

betydelsen av ett enskilt krav.  
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Som vi tidigare nämnt så har i stort sett alla krav begränsade projektresurser i form av tid, 

budget och personal. Firesmith(2004) menar att det i stort sett är omöjligt att genomföra ett 

projekt och få med alla krav som satts från början.  

Många projekt byggs i faser där det tar flera månader eller ett antal år att utveckla är negativt 

när det kommer till kravhantering. Firesmith(2004) menar här att komplexa projekt som tar 

tid att bygga kommer hela tiden att få nya krav och projektet kommer ta ännu längre tid. 

Kraven är betydande och avspeglar företaget, med tiden förändras arbetsmiljön hos ett företag 

som kan innebära nya behov och att nya krav identifieras.  

Kunden vill att önskemålen ska implementeras och tar ingen hänsyn till hur svårt det kan vara 

för en utvecklare att implementera dessa. Svårigheterna behöver inte handla om teknisk 

kunskap, utan om kostnad, tid och hur viktigt kraven egentligen är. Kostnadsaspekten är en 

stor faktor som påverkar kundens önskemål och tvingar kunden att ändra sin 

prioritering(Paetsch, Eberlerin & Maurer, 2003). 

 Skillnad i betydelse av krav  

 Begränsade projektresurser  

 Lång tid  

 Liten kravhanteringsbudget  
 

4.3.2 Lösningsförslag 

Det är svårt att få med alla de önskade kraven när man har begränsad tid och budget. Det 

viktigaste för att få till prioriteringen är att komma överens med berörda aktörer om vilken 

betydelse ett krav har. Det gäller alltså att komma överens om hur viktigt ett krav verkligen är 

för det tänkta systemet. Man måste alltså komma överens om kostnad kontra behov.  

Kravhantering får inte mer än 2-4 procent av projektets budget, trots att det finns flera studier 

som påvisar att projekt är mycket mer framgångsrika om budgeten för kravhantering 

tredubblas. Firesmith(2004) menar att det behövs mer tid för att få fram rätt krav från början 

och anser att prioritering av krav är viktigt från början. Kravprioritering bör få sin tid från 

början för att kunna fastställa dessa rätt. En inkrementell utveckling av icke triviala krav är 

något man kan använda sig av där kraven implementeras stegvis. 

4.4 Strukturering 
Strukturering sker parallellt med andra faser under kravhanteringsprocessen. Strukturering 

ger bättre överblick och underlättar arbetsprocessen. Struktur på t.ex. dokumentation leder 

till en övergripande bild och underlätta för berörda aktörer. Kraven behöver också 

struktureras eftersom de förändras, med hjälp av struktur så förenklas spårbarheten. 

4.4.1 Identifierade brister 

Ett mycket vanligt problem under hela kravhanteringsprocessen, särskilt vid dokumentations- 

och prioriteringsfasen så tas det ingen hänsyn till att kraven bör struktureras (Damian & 

Chisan, 2006).  
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4.4.2 Lösningsförslag 

Med en strukturering så förtydligas kraven och det blir en bra ordning på hur de ska 

implementeras. Strukturering leder även till att dokumentationen blir tydligare (Damian et al. 

2006) 

Halbleib (2004) presenterar en standardiserad mall och redogör för att med hjälp av den så går 

det att få en beskrivande struktur. Kraven innehåller oftast en beskrivning, prioritering och 

kategorisering med hjälp av en standardstruktur så blir det enklare att förstå kraven. Det är 

även bra att kategorisera dessa eftersom då går det att dela upp kraven i olika delar som går att 

anpassa efter hur de ska implementeras (Halbleib, 2004) 

4.5 Kvalitetssäkring  
Kvalitetssäkring handlar om att säkerställa sina krav på ett iterativt och inkrementell sätt. Det 

handlar inte bara om att använda sig av testtekniker, man ska dessutom kunna leverera systemet i 

småbitar för att få feedback på detta.   

4.5.1 Identifierade brister  

Testning av systemet omvandlar inte kvalitén från låg till hög nivå. Det är omöjligt att nå 

produktkvalitet utan processkvalitet. Processkvalitet innebär att en säkerställning av tänkta 

processer i systemet har utförts. Produktkvalitet handlar om att se till att systemet stämmer 

överens med den standarden som valdes för systemet (Lunell, 2003). Testtekniker som sker 

under kvalitetssäkring är inte tillräckliga för att uppnå högkvalitet av ett IT-system. 

 Verksamheten i fråga saknar ett ramverk eller en standard att följa.  

 Det kan vara svårt att uppnå en hög kvalitetsnivå på ett projekt.  Detta beror på 

saknaden av ett ramverk eller en standard att följa.(Sommerville, 2011) 

4.5.2 Lösningsförslag 

 Eriksson(2008b) rekommendera några punkter som man bör ta särskild hänsyn till för att 

kunna nå ett förebyggande arbetssätt. Eriksson(2008b) menar vidare att man måste använda 

sig av proaktiva och reaktiva arbetssätt som tillämpas på ett bra sätt inom nedanföljande 

punkter.  

 Duktig projektledare som kan bemästra en projektledningsmetod. 

 Checklistor för en väldefinierad testprocess eller ett exempeldokument.  

 Utvecklare med bra kompentens för att kunna testa och dokumentera deras kod. 

 Fungerande driftsättning som är tillgänglig för varje gång(Eriksson, 2008b). 

Som vi tidigare nämnt så är tester otillräckliga för att kunna nå en hög kvalitetsnivå på 

projektet. Men det är värt att lägga på minnet att tester ändå upptäcker fel tidigt och försöker 

eliminera dessa. Identifiera och eliminera dessa risker tidigt minskar kostnaderna för att 

åtgärda dessa och systemet utvecklas snabbare. Tester hindrar även bristfälliga krav från att 

hamna i slutprodukten alltså i systemet. 

När kraven skrivs bör man tänka på att dessa krav kommer att genomgå testprocess. Således 

bör kraven skrivas på ett bättre sätt från början alltså ett mer utförligt sätt för att kunna 

överleva testprocessen. Dessa tester genererar mindre fel (Robertson & Robertson, 2006). 
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Vi anser att dessa olika verksamheter bör använda sig av en fördefinierad standardprocess 

som till exempel ISO 9000 eller CMM. Dessa standarder ökar tilliten för att system kommer 

vara kapabelt till att uppfylla de önskade kraven.  

 

4.6 Förvaltning  
Förvaltning är en mycket viktig fas inom kravhanteringsprocessen. I denna fas listas alla 

förändringar som kraven får gå igenom. Man talar då om spårbarhet eftersom man vill följa 

kravens händelseförlopp genom att man skapar en överblick på de förändringar som har skett 

(Valles-Barajas, 2007). 

4.6.1 Identifierade brister 

En av de mest förkommande bristerna inom denna process är att man egentligen har 

genomfört ett icke önskvärt arbete i tidigare faser exempel under kravinsamlingsfasen. 

Otillräcklig insamling av krav och icke tillräckligt analyserade krav hamnar per automatik 

under vad vi kallar dåliga krav. Dessa krav är ett stort och negativt problem då det i princip är 

omöjligt att spåra kraven. Vissa av kraven har bearbetats så pass dåligt att spårbarheten saknas 

helt och hållet.  

Hur kravanalytikerna bemöter förändringar kan vara en annan brist beroende på vilken 

systemutvecklingsmetod som använts. En underliggande faktor till att förändringar sker 

dagligen är att komplexiteten ökar och en begränsad tidsram växer fram. Detta förvirrar 

beställaren (Weber & Weisbrod, 2003). Visar inte kravanalytiker tillräcklig hänsyn till 

beställaren så leder detta till att beställare bli missnöjd vilket i sin tur leder till flera ändringar 

(Lee & Egbu, 2005). 

4.6.2 Lösningsförslag  

Kravanalytiker är väl medvetna om att förändringar av krav förvirrar beställarna och är 

omöjliga att eliminera helt. Men det går fortfarande arbeta mot att eliminera dessa 

förändringar genom att arbeta mot bättre krav redan vid insamlingsfasen. Detta sker igenom 

att kravanalytikerna arbetar mot flera olika antaganden d.v.s. att försöka gissa sig fram 

tillsammans med beställarna om vad som egentligen efterfrågas (Weber & Weisbrod, 2003). 

Kravförändringar är ett ständigt återkommande problem i varje projekt således bör 

kravanalytikerna acceptera förändringarna istället för att arbeta mot dessa på ett negativt sätt. 

Eriksson(2008b) menar att spårbarhet ger kravanalytikerna en möjlighet att följa kravens 

händelseförlopp (Eriksson, 2008b). Lunell(2003) menar att det lättaste sättet för att hantera 

kravförändringar är genom iterativt arbete. Lunell (2003)nämner även ett par fördelar med 

spårbarhet som vi listar enligt nedan. 

 Upptäcka bakgrunden till ett visst krav.  

 Kontrollera att alla krav är uppfyllda. 

 Granska konsekvenserna av förändrade krav. 

 Verifiera de identifierade kraven som skall implementeras. 

 Upptäcka vilka behov som ska uppfyllas i en viss utgåva.  
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Förändringar av krav bör analyseras noga för att lyckas få en möjlighet att förtydliga och 

förenkla krav så att ändringarna motsvarar intressenternas behov (Gorschek & Tejle, 2002). 

Möjligheten att kunna spåra krav är viktigt för att se vilka förändringar ett krav har 

genomgått. En spårbarhetsmatris ger en överblick över alla krav och det ger en möjlighet till 

att se vilka förändringar ett visst krav har genomgått (Eriksson, 2008b).  

4.7 Tekniker att ta hänsyn till 
Vi har tidigare nämn att vi tagit hänsyn till tekniker som inte passade in i vår kategorisering utifrån 

Erikssons perspektiv. Vidare nämnde vi att vi ändå valde att kategorisera dessa tekniker i kategorin 

övrigt, om vi ansåg att de var av intresse för studiens syfte och frågeställning. Dessa tekniker 

framkom flera gånger vid granskningen av litteraturen och därför ansåg vi att det är värt att belysa 

dem.  

4.7.1 Validera och verifiera krav  

Vi börjar här med att förtydliga skillnaden mellan begreppen validering och verifiering. 

Validering kontrollerar att specifikationen uppfyller kundens behov. För att säkerställa att ett 

system uppfyller den fördefinierade specifikationen så går det att använda sig av 

verifieringsteknik (Gervasi & Nuseibeh, 2002; Cheng & Altee, 2007).  

För att bekräfta om kraven har genomförts på det levererade systemet bör kraven därför gå 

igenom en valideringsprocess. Eriksson(2008b) menar att denna process är till för att visa om 

rätt system har konstruerats, man brukar utföra många valideringsaktiviteter under 

acceptanstest. Acceptanstesten genomförs av användarna för att undersöka och godkänna om 

systemet är redo att driftsättas (Eriksson, 2008b). Vid validering av krav bör ordning för dessa 

prioriteras eftersom vid detta skede av utvecklingsprocessen är den tillgängliga budgeten 

begränsad (Young, 2004).   

Valideringsprocessen av krav är till för att upptäcka fel som uppkommer under 

konstruktionen av systemet. Genom att arbeta efter att tidigt upptäcka eventuella fel och 

samtidigt försöka åtgärda dessa så minskar kostnaderna och man sparar tid.  

Sommerville(2011) beskriver några typer av valideringskontroll som han tycker är 

användbara enligt nedan 

1. Kontrollera att det inte finns olika beskrivning på ett och samma krav.  

2. En heltäckande kontroll på alla krav som identifierats för att säkerställa att dessa krav är de 

som ska finnas på systemet.   

 3. Kontroll av tekniker som ska användas under projektet för att garantera att tekniken kan 

verkställas.  

 

Vid alla valideringskontroller bör särskild hänsyn riktas till tidsaspekten och budgeten 

(Sommerville, 2011).  

Valdering som har en hög nivå når inte alltid sitt mål som till exempel säkerhetskrav. 

Säkerhetskrav har alltid en hög nivå eftersom det handlar om en viss säkerhet och bör därför 

alltid uppnå den nivån. På grund av detta är säkerhetskrav alltid svåra att validera.(Haley, 

Laney, Moffet & Nuseibeh, 2008). Ribban bör därför inte sättas så högt utan istället använda 
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sig av en medelnivå som relaterar till saken i fråga. När ribban sätts för högt blir även 

valideringen svårgenomförd och målet med valideringen uteblir. 

Dokumentkrav, prototyper och modeller är det man validerar eftersom de beskriver beteendet 

av systemet och kundens behov. Detta minskar att brister som uppkommer och missförstånd 

under insamlingen och gör dokumentkrav till en strukturerad mall, tydlig och fullständig. 

Validering av tekniken ökar kvalitén på bättre verksamhet.  Tyvärr finns det inga uttalade 

metoder för hur man ska validera och verifiera kraven. Det går ändå att använda sig av olika 

angreppsätt som vi tidigare nämnt utvärderingar, kontroller och scenarier. Dessa angreppsätt 

anses idag vara de mest framträdande och användbara. (Hofmann & Lehner, 2001) 

4.7.2 Utvärdera krav  

En hel del forskare menar om kravhanteringsprocessen blir utvärderad så förbättras den 

slutgiltiga programvaran och har en effektiv påverkan. Utvärderingstekniken bygger på att 

man utvärderar faserna genom att man tittar exempelvis på vilka tekniker man använt sig av 

under kravinsamlingsprocessen. Detta mäts genom så kallade statiska mått som i sin tur 

presenterar information på hur bra respektive dålig tekniken som användes var. En annan 

utvärderingsteknik kan vara att presentera nya lösningar som har dykt upp i efterhand 

relaterade till problem som uppkommit under systemet uppbyggnad. Genom att utvärdera 

projektet så ökar mognaden i kravhanteringsprocessen eftersom under utvärderingen så 

bedöms effektiviteten på en teknik eller användbarhet. Även styrkorna och svagheterna 

jämförs hos de potentiella nya lösningarna (Cheng & Atlee, 2007). Utvärderingsprocessen 

låter egentligen hur bra som helst men konsekvenserna som finns för inte glömmas bort och 

måste visas hänsyn till. Vid utvärdering av krav så kan resultatet bli att det inte 

överensstämmer med intressenter behov vilket leder till att kraven blir ofullständiga 

(Gorschek & Tejle, 2002). Det går att dra nytta av utvärderingen till nästkommande projekt då 

man utvärderar sitt resultat samt kollar om de hade kunnat göras på ett bättre sätt. 

Utvärderingen ökar även kompetensen hos utvecklarna samt deras arbetssätt.  

4.7.3 Återanvända krav 

Vid byggandet av ett nytt projekt så är de önskade kraven i princip aldrig helt unika. Det går 

att gå igenom väl detaljerade beskrivningar för tidigare projekt och anträffa potentiellt 

återanvändbart material. På detta sätt går det att finna en mycket stor del krav som kan 

användas utan att förändra dessa. Men oftare återfinns krav som egentligen inte är det som 

efterfrågas, dessa krav kan vara lämpliga som grund för en del krav som kan komma att 

skrivas till det framtida projektet. Kravanalytiker som arbetar med olika projekt samtidigt 

behöver inte återupptäcka kraven, utan kan helt enkelt återanvända dem. När 

kravspecifikationen har varit väl detaljerad, framgångsrik och produkten har lyckats på 

marknaden så är det värt att kolla igenom projektets detaljerade kravspecifikation. Det går att 

ta den väl detaljerade specifikationen från ett tidigare framgångsrikt projekt och använda som 

en checklista. Kraven behöver alltså inte vara pånyttfödda eller återupptäckta (Robertson & 

Robertson, 2012). 

För framgångsrik återanvändning av krav krävs det att organisationen som ska bygga 

systemet främjar återanvändning av krav istället för att förespråka pånyttfödda krav. Detta 
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sparar tid, pengar och arbete. För att kunna avgöra om det finns några relevanta krav att 

återanvända behöver de ansvariga kravanalytikerna ha en viss kunskap om det arbetet som 

undersöks. Vid undersökning av tidigare projekt bör uppmärksamheten vara särskilt riktad till 

de första sju avsnitten i en kravspecifikation. De sju första avsnitten i en kravspecifikation är 

enligt nedan; 

1. Syftet med projektet – Finns det andra projekt inom systemet som på något vis liknar 

det som ska byggas samt eller befinner de sig i liknande branscher eller 

arbetsområden? 

2. Klienten, kunden och andra intressenter – Finns det en befintlig lista med 

intressenter som går att återanvända? 

3. Användare av produkten – Har tidigare projekt liknande eller samma användare 

samt liknade användbarhetskrav? Viktigt att återkoppla till intressenter 

4. Förordnande restriktioner – Har du specificerat dina begränsningar för projektet? 

5. Skriva avtal och definitioner – Med stor säkerhet går det att använda sig av delar av 

någon annans fördefinierade ordlista istället för att skriva en egen från grunden.  

6. Relevant fakta och antaganden – Uppmärksamma relevant fakta från tidigare 

projekt, finns det antaganden som relaterar till ditt projekt? 

7. Projektets omfattning – Projektet som är under uppbyggnad har en stor chans till att 

bli ett närliggande system till andra projekt inom organisationen. Ta till vara och 

utnyttja tidigare gränssnitt som har fastställts av andra arbetskontextmodeller.  

Vid undersökning av tidigare kravspecifikationer så bör det inte uttalas alltför snabbt att det 

egna projektet skiljer sig från tidigare projekt. Visserligen kan ämnet vara annorlunda men 

genom att bortse från namn och ämne så går det i huvudsak att använda mycket av den 

underliggande funktionaliteten. Det finns massvis med tidigare skrivna kravspecifikationer 

som innehåller användbart material som går att använda oförändrad eller åtminstone anpassas 

till nuvarande projekt (Robertson & Robertson, 2012). 
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5. Analys 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vad vi kommit till fram utifrån studiens syfte och 

frågeställning. Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka och identifiera 

eventuella brister som framkommer under kravhanteringsprocessen. Vidare diskuteras och 

analyseras möjliga lösningar relaterat till de identifierade bristerna.  

5.1 Analysdiskussion 
Syftet med denna studie har varit att undersöka och identifiera brister som förekommer under 

kravhanteringsprocessen, både vanligt och sällan förekommande brister. Vi undersöker också 

om det finns någon lösning på problemet. Vi anser att dessa brister är ett allvarligt problem 

och bör också beaktas utifrån detta. Bristerna som förekommer under 

kravhanteringsprocessen är oftast vanligt förekommande och kan till stor del bero på vilken 

systemutvecklingsmetod man använder sig av ifråga. Det finns idag två vanliga och 

välanvända systemutvecklingsmetoder, vilka är de agila metoderna och de plandrivna 

metoderna. Men vi har även förstått att dessa brister förekommer oavsett vilken 

systemutvecklingsmetod. Utifrån detta har vi valt att inte beakta just vilken 

systemutvecklingsmetod som har använts, utan vi har valt att gå åt det generella hållet. Vi drar 

alltså en första slutsats här och menar att brister förekommer under utvecklingen av IT-system 

oavsett systemutvecklingsmetod.  

Resultatet av föreliggande studie visar mycket starkt på att brister är vanligt förekommande 

och att det är ett mycket stort problem inom kravhanteringsprocessen. Vidare visar resultatet 

på att det finns potentiella lösningar, beprövade och obeprövade lösningar. Vi har även 

förstått att det tyvärr inte görs tillräckligt mycket för att eliminera dessa brister och dessutom 

hitta potentiella lösningar eller tillvägagångsätt för att eliminera dessa. Vi upplever det som 

att det inte finns någon uttalad och beprövad metod att använda sig för just detta.  

Insamling 

Resultatet av studien visar att den största felkällan under de sex faserna inom 

kravhanteringsprocessen är insamling av krav. Vi menar alltså att de växer fram flest brister 

under kravinsamlingen eftersom det är den första fasen och det är där processen tar fart. Detta 

leder i sin tur till att allt fler brister växer fram på grund av just detta. Vi har även kommit 

fram till att alla de sex faserna bygger på varandra på ett eller annat sätt. Eriksson (2008) 

stödjer detta argument då han illustrerar och förespråkar ”kravhanteringsprocessen stjärnan”.  

Därför anser vi att arbetet bör ske rätt från början för att hindra bristerna från att fortsätta växa 

fram under projektets gång. 

De tre största bristerna som tagits upp och som upprepande gånger omnämnts i litteraturen är, 

kommunikationsproblem, missförstånd och att beställarna inte är tillräckligt involverade i 

projektet. Vi har förstått att dessa tre brister, speciellt kommunikationsproblemen och 

missförståndet beror på att kravinsamlingsfasen går dåligt till. Kunden involveras inte 

tillräckligt mycket i projektet. Vi lägger därför ansvaret på utvecklarna eftersom det faktiskt 

är beställaren som skall bruka slutprodukten och bör således vara med och bestämma. 
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Problemet som då dyker upp är att kunden inte vet vad denne vill ha från ett IT-system och att 

kunden inte förstår sig på den tekniska delen ifråga.  

Kravanalytiker ser kravhanteringsprocessen på olika sätt utifrån vilken erfarenhet dem har 

med sig. Det är i sig ett problem eftersom dem då agerar på olika sätt, vilket mycket möjligt 

kan leda till att man tänjer på vissa regler vad gäller kravhanteringsprocessen.  

För att bearbeta dessa brister och försöka eliminera dessa anser vi att fokus bör ligga på vilken 

nivå de inblandade aktörerna befinner sig på, Jiao och Cheng(2006) anser att dem ska försöka 

tala ”samma språk”. Vi menar alltså att det går att infinna sig på en gemensam kunskapsnivå 

vad gäller de tekniska aspekterna under projektets gång för att kunna förstå varandra. Visst, 

det låter enkelt men det krävs att hänsyn visas till vilken bakgrund personen i fråga kommer 

ifrån och att acceptera att alla inte befinner sig på samma kunskapsnivå. Samtidigt måste 

beställarna visa hänsyn till att allt inte går att implementera eller göra verklighet av alla 

behov. De bör även ha i åtanke att en stor anledning till att allting inte går att göra verklighet 

av är på grund av den begränsade tiden och budgeten.  

Dokumentation 

Även under dokumentationsfasen så framkommer det brister men inte i samma utsträckning 

som vid kravinsamlingen. Detta beror mestadels på att det är ganska lätt att dokumentera 

kraven men vanligtvis så läggs det inte ner en rättvis tid på just dokumentation. Detta leder i 

sin tur till en brist då det kan vara svårt för andra aktörer att förstå och tyda kraven. Men det 

borde vara relativt enkelt då dokumentationen eller en så kallad kravspecifikation är ett 

kontrakt av något slag som är tillgängligt för alla.  

Den största bristen är egentligen att dokumentationen skrivs på fel sätt. Som vi tidigare nämnt 

så brukar den innehålla tekniska detaljer och lösningar, vilket en dokumentation i sin tur inte 

ska göra(Sommerville, 2011). En dokumentation eller en kravspecifikation kan vara svår att 

läsa och förstå för intressenterna. Detta medför ett problem då man fortfarande vill förmedla 

sina detaljer men på samma gång bör dokumentet vara lättläst och lättförstått för 

intressenterna.  

Vi har förstått att varje enskilt företag använder sig av någon slags dokumentationsstandard. 

Vi finner inget problem med att använda sig av en standard för att dokumentera hur man skall 

gå tillväga. Ett möjligt problem kan dock vara, med stöd av vårt resultat, att företagen vägrar 

ersätta sin standard med en förnyad och bättre standard som har hängt med i utvecklingen. 

Dem tycker inte heller att det är nödvändigt att den genomgår en granskning och utvärdering 

eftersom detta leder till extra kostnader och tid. Vid implementering av ett nytt verktyg och 

standard så anser företagen att detta tar för lång tid att implementera och lära sig den nya 

standarden.  
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Prioritering 

Prioritering är en annan viktig del av kravhanteringsprocessen som tyvärr inte värdesätts och 

därmed nästan alltid inte utförs korrekt. Vid prioritering av krav framkommer det en del 

brister, där vissa egentligen är mycket lätta att eliminera och andra en aning svårare. Firesmith 

(2004) diskuterar fyra punkter som han anser är mycket vanligt förekommande och bör 

utredas. Dessa är skillnad i betydelse av krav, begränsade projektresurser, lång tid och en liten 

kravhanteringsbudget.  

Prioritering har en tendens att tappa sin funktion vid stora komplexa system med ett stort antal 

krav. Firesmith (2004) menar vidare att en stor anledning till varför IT-system misslyckas har 

mycket att göra med prioriteringen av krav samt att krav kan vara oerhört svåra att tolka.  

Som vi tidigare nämnt så är en av anledningarna till att prioriteringen tenderar att misslyckas 

är att de inblandade aktörerna inte kommer överens om vad som ska prioriteras hos 

betydelsen av ett enskilt krav. Kraven betyder olika mycket för de inblandade intressenterna 

beroende på vad de har för roll inom organisationen. Vi talar alltså om en maktfaktor inom 

organisationen som vi tidigare presenterat som en vanligt förekommande brist i 

resultatavsnittet. Alla krav har alltså en viss betydelse för det framtida systemet, vissa är 

viktiga och andra är mindre viktiga.  

Begränsade resurser krånglar även till det för prioriteringen då alla krav i stort sett är 

begränsande projektresurser i form av tid, budget och personal. Det är i princip omöjligt att på 

ett eller annat sätt genomföra ett projekt och implementera alla krav som satts från början. För 

att få med så mycket krav som möjligt är det enklast att använda sig av en inkrementell 

utveckling av icke triviala krav då kraven stegvis implementeras efter prioritering.  

En stor anledning till detta är att det egentligen handlar om en liten kravhanteringsbudget. 

Kravhanteringen får inte mer än 2-4 procent av projektets budget. Resultatet av flera tidigare 

studier påvisar att projekt är mycket mer framgångsrika om budgeten för kravhanteringen 

tredubblas. Det krävs alltså mer tid att få fram rätt krav från början och vi har kommit fram till 

att prioritering av krav är oerhört viktigt från början för utvecklingen av projektet.  

En annan negativ aspekt vad gäller prioritering är att utvecklingen av projekt tar alldeles för 

långtid. Många projekt byggs i faser där det tar flera månader eller år att utveckla. Komplexa 

projekt som tar tid att bygga kommer hela tiden att få nya krav och projektet kommer att ta 

ännu längre tid. Kraven är viktiga och betydande för beställarna och de avspeglar företaget. 

Med tiden utvecklas företag och arbetsmiljön hos företaget som kan innebära nya behov och 

att nya krav identifieras.  

Vi håller med Firesmith(2004) som menar att skillnad i betydelse av krav, begränsade 

projektresurser, lång tid och liten kravhanteringsbudget avspeglar och belyser kravprioritering 

som ännu viktigare för förekommande brister ska minska i kravhanteringen. Därför bör 

kravprioritering få sin tid från början. Det största problem är att det alltjämt inte finns någon 

överenskommelse över när, hur och varför kraven bör prioriteras. 

Strukturering 
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Struktureringsfasen är en aktivitet som fortlöper kontinuerligt. Det handlar om att skapa en 

överskådlig struktur som är enkel att följa och förestå. Det gäller att kunna få en bra överblick 

över alla samlade dokument. Eriksson (2008) redogör för att en bra struktur ska ha en grund, 

det handlar alltså om bra dokumentsmallar med tydliga exempel. Vi har förstått och återigen 

fått bekräftat att alla faser är sammanhängande och bör således utföras rätt från början. En 

brist som uppkommer i början av kravhanteringsarbetet kommer alltså att följa med under 

hela kravhanteringsarbetet. Konsekvenser kan bli väldigt stora och svårlösta, det kan innebära 

högre kostnader och mer tid.  

Kvalitetssäkring 

Kvalitetssäkring är en annan viktig process då man kvalitetssäkrar kraven och säkerställer att 

de överensstämmer med kundens behov. Bristerna under denna fas är att det behövs en 

standard eller ett ramverk att följa, problemet är att verksamheterna allt som oftast saknar 

detta. Meningen med kvalitetssäkring är att nå en hög eller en högre nivå av kvalitet vad 

gäller slutprodukten av ett IT-system(Sommerville, 2011).  

Det räcker inte enbart med tester för att genomföra en kvalitetssäkring. Eriksson (2008) har 

dock föreslagit ett antal effektiva arbetssätt för att kunna utföra ett bra arbete som resulterar i 

god kvalitét. Vi menar dock inte att tester på något vis är dåliga eller inte användbara, tester 

eliminerar fortfarande förekommande brister. Det är dock bra att tänka på hur kraven skrivs 

eftersom de kommer att genomgå tester. Testernas kvalitet förbättras även med bättre skrivna 

krav och detta innebär att det blir lättare att uppnå en hög kvalitét.  

Det gäller alltså för verksamheterna att använda sig av en standard eller ett ramverk att ha 

som underlag vid kvalitetssäkring. Dessa verktyg hjälper verksamheten och förenklar 

kvalitetssäkringen samt att det blir enklare att förverkliga de önskade kraven för IT-system.  

Förvaltning 

Vi har tidigare redogjort för hur viktigt det är med spårbarhet och varför det förenklar 

kravhanteringsprocessen. Vi har kommit fram till att det är oerhört viktigt att hålla koll på det 

enskilda kravets bakgrund och historia eftersom ett krav oftast utsett för förändringar. Kraven 

förändras oftast på grund av missförstånd. Missförståndet beror mestadels på att 

kravanalytikerna inte tar hänsyn till intressenternas egentliga behov och bearbetar inte dessa 

behov ordentligt(Lee & Egbu, 2005).  

Resultatet visar att det är omöjligt att eliminera förändringar av krav helt och hållet på grund 

av att kraven utsätt för ändringar dagligen. Problemet är dock att ju mer kraven ändras så ökar 

även komplexiteten och den överensstämda tidsramen kommer att brytas. Dagliga ändringar 

leder till missförstånd mellan kravanalytikerna och intressenterna. Detta leder till negativa 

konsekvenser eftersom beställaren blir förvirrad och tappar engagemang. Kravanalytikerna 

kommer heller inte välkomna ändringar på samma sätt som tidigare. Detta negativa beteende 

kommer leda till dålig prestation från båda hållen och resultatet på IT-systemet blir negativt.  

För att förhindra att detta sker gäller det för kravanalytikerna att sträva efter att förbättra 

kravinsamlingsfasen. Det är just under den första fasen missförståndet sker och det resulterar i 
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dåliga konsekvenser på de efterföljande faserna. Genom att utföra ett korrekt arbete från 

början så ökar kravanalytikerna sin förmåga på att medla med intressenterna och ge dem 

alternativa förslag och antaganden för att eliminera missförstånd. När ett krav ändå måste 

ändras så bör det finnas ett par kriterier för att få utföra en ändring. Ett krav måste vara 

spårbart och det ska analyseras väl för att en ändring skall få utföras(Valles-Barajas, 2007). 

Meningen med att analysera ett krav är för att försöka förebygga att fler ändringar utförs.  

Tekniker att ta hänsyn till 

Det finns fortfarande mycket som går att göra för att eliminera brister och missförstånd. Vi 

har tidigare i resultatavsnittet beskrivit tre olika tekniker att ta hänsyn till vilka är validering 

och verifiering, utvärdering och återanvändning av krav. Det går att använda sig av respektive 

teknik för att förebygga och utlämna brister då vi anser att de är av mycket god kvalitét och är 

användbara. Dessa tekniker är även väldigt viktiga att visa särskild hänsyn till för att uppnå en 

god kvalitét. Det är mycket enkelt och gynnsamt att inkludera dessa tekniker i 

kravhanteringsprocessen.  

Validering och verifiering 

Validering och verifiering är den teknik som används för att säkerställa att kraven har uppfyllt 

syftet. Denna teknik är även mycket bra att använda sig av vid testning av om kraven 

verkligen finns implementerade på det systemet som ska levereras. Validering är tester som 

visar att rätt system har konstruerats utifrån beställarnas önskemål. Verifiering är också tester 

men de visar att systemet är rätt konstruerat(Gervasi & Nuseibeh, 2002).  

Det finns olika verifieringstekniker och hur dessa bör genomföras för att upptäcka fel. Vi 

kunde dessvärre inte finna några relevanta artiklar som faktiskt tog upp detta. Problemet är att 

vi inte hittade några arbetssätt att utföra dessa tekniker på ett bra sätt trots omfattande 

sökningar. Vi kunde därför inte gå vidare med djupare forskning inom detta område utan fick 

nöja oss med att ta fram ett grundläggande resultat.  

Utvärdering 

Det finns massvis med metoder för att utvärdera sitt arbete men utvärdering rent generellt är 

en bra teknik att använda sig av för att utvärdera hela kravhanteringsprocessen och utvärdera 

om teknikerna som använts uppfyller kraven. Vi har även uppfattat att om 

utvärderingsprocessen genomförs så förbättras den slutgiltiga programvaran och har en 

effektiv påverkan. Utvärderingens resultat presenteras i statiska mått som i sin tur 

representerar information om hur bra respektive dålig tekniken som använts är. En annan 

utvärderingsteknik är att presentera nya lösningar som har dykt upp i efterhand relaterade till 

de problem som uppkommit under systemet konstruktion(Cheng & Atlee, 2007). Vi har 

uppfattat utvärdering som en mycket bra teknik att använda sig av för att granska kvaliteten 

på arbetet som utförts. Genom att utvärdera resultatet på projektet och kritiskt granska sitt 

arbete så går det att bilda en uppfattning om vad som gjorts bra respektive dåligt och hur detta 

kan förbättras till nästa projekt. Det går även att ta reda på om vissa saker hade kunnat göras 

bättre och hur. Dock har vi förstått att utvärderingstekniken även har nackdelar då resultatet 
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ibland inte överensstämmer med intressenternas behov vilket leder till att kraven blir 

ofullständiga.  Det är även värt att ha i åtanke att utvärderingen kan ske både innan och efter 

konstruktionen av ett IT-system. Genom att utvärdera kravhanteringen innan konstruktionen 

så finns svaret på exempelvis att kunna säkerställa om verktyget som används inom 

verksamheten är tillräckligt anpassad för systemet som konstrueras ifråga. Att dessutom 

kunna ifrågasätta sitt arbete efter att systemet har levererats så ökar detta den kritiska 

förmågan och viljan att hela tiden utvecklas. Detta förbättrar även utvecklarnas kvalitét och 

produktionsförmåga.  

Återanvändning  

Vid konstruktion av ett nytt IT-system så är de önskade kraven i princip aldrig helt unika. 

Genom att använda sig av tekniken återanvändande av krav sparar man tid, pengar och arbete. 

Samtidigt som missförstånd sker och att det redan finns fördefinierade krav. Det hela handlar 

om att undersöka tidigare projekt som liknar det IT-system som ska konstrueras och plocka 

delar som känns relevanta för systemet. Det går att återfinna krav som går att använda i helhet 

och krav som måste anpassas för att det ska gå att använda sig av dem(Robertson & 

Robertson, 2012). Vi har förstått att detta är en utmärkt teknik för att spara tid, pengar och för 

att underlätta kravhanteringen. Det handlar alltså om att gå igenom tidigare 

kravspecifikationer och söka efter potentiella återanvändbara krav. Men för att detta ska 

fungera i praktiken så krävs det av organisationen att de ska främja återanvändning av krav 

istället för att förespråka pånyttfödda krav. För att kravanalytikerna skall kunna avgöra om det 

finns relevanta krav så krävs det att de har en viss kunskap om det arbete som undersöks.   
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6. Slutsats  
I detta avsnitt så besvarar vi vår frågeställning och presenterar den slutsatsen vi kommit fram 

till.  

Hur kan man minska brister i kravhantering processen? 

Vi anser att det iterativa arbetssättet är gynnsamt för alla inblandade parter. Iterativutveckling 

handlar om att utveckla och leverera delar för att hela tiden få feedback. Genom att ständigt 

leverara delar av systemet och få feedback så går det att hela tiden hantera ändringar på ett 

tidigt stadium. Iterativ utveckling omfattar vanligtvis faserna analys, design, konstruktion och 

test. Vi anser att iterativutveckling kan fungera som ett tidigt valideringstest genom att hela 

tiden få feedback. Feedbacken som ges indikerar på ifall utvecklingen är på rätt väg eller inte.  

Intressenterna måste vara delaktiga, intresserade och de måste engagera sig. Kravanalytikerna 

måste emellertid förfoga över en tillräcklig kompetens om verksamheten för att bilda sig en 

förståelse över hur de jobbar. Intressenter brukar allt som oftast ha svårigheter med att 

uttrycka deras arbetssätt och vardagliga rutiner. 

Vilka brister förekommer i kravhanteringsprocess? 

Vi har lyckats identifiera en hel del brister under studiens gång, vissa brister nämndes i flera 

vetenskapliga artiklar och ansågs vara mycket vanliga, medan andra brister förekom väldigt 

sällan och ansågs inte vara vanliga men ändå värda att lyfta fram i vårt resultat. De tre 

vanligaste bristerna som vi identifierade var kommunikationsproblem, missförstånd och 

otydliga eller otillräckliga krav. Dessa brister framkommer i fasen insamling och med stöd av 

vårt resultat så anser vi att de har en negativ effekt på de efterföljande faserna.  

1. Kommunikationsproblem. Förekommer på grund av dåligt intresse från kunden vilket 

leder till missförstånd.  

2. Missförstånd. Detta sker på grund av att man inte talar samma språk och befinner sig i 

två olika världar. Vilket i sin tur leder till otydliga eller otillräckliga krav. 

3. Otydliga eller otillräckliga krav. Går inte att implementera.  

Hur bör arbetet ske för att minska dessa brister?  

Det finns olika förslag till hur arbetet bör genomföras för att minska dessa brister och det har 

vi tydligt presenterat i avsnittet resultat. Inom varje fas har vi identifierat förekommande 

brister och även formulerat eventuella lösningsförslag på dessa. Men i grova drag går det att 

säga att arbetet bör ske inkrementellt/iterativt.  
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