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Abstract 
Alla företag som håller på med IT har stött på kravhantering och att hantera alla kunskap som 
finns runt det. Det svåra med detta är hur man ska få tag på och uttrycka den implicita 
kunskapen som olika individer sitter på. 
 
Syftet med denna uppsats är att ta reda hur överföringen av kunskapen i form av krav ska gå 
mellan utvecklaren och arkitekten. Jag vill även ta reda på hur kraven ska dokumenteras i ett 
projekt så att de följer med genom hela projektets gång och hur den implicita kunskapen ska 
tas fram på bästa sätt.  
 
Som underlag för denna studie har jag genomfört två stycken intervjuer med två olika företag 
som sitter med kravhantering dagligen. Sedan har den insamlade informationen från företagen 
ställts mot den forskning som samlats in från andra forskare i ämnet. 
 
Jag kom fram till att den bästa lösningen på det här problemet är att skaffa ett IT-system som 
håller reda på all dokumentation som finns i projektet. Det som även måste ske är mer 
interaktion i form av möten och observation mellan utvecklare, kravanalytiker och kund för 
att all den implicita och explicita kunskapen ska komma fram på bästa sätt. Ett av de mest 
effektiva sätten att få fram krav och på ett enkelt sätt överföra kunskapen kring krav är att 
använda sig av en prototyp och diskutera den prototypen.  
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1. Inledning 
1.1 Problembakgrund 

När ett nytt affärssystem ska införas så ska verksamhetsarkitekten samla in krav som de 
dokumenterar i en kravspecifikation så att utvecklaren ska kunna skapa ett system som passar 
kunden så bra som möjligt. Vid många fall när implementation av ett nytt affärssystem ska 
införas så blir inte kunden nöjd. Då systemet exempelvis inte har den där funktionen som det 
gamla hade, därför är det väldigt viktigt att kravinsamlaren kommunicerar på bra sätt och 
fråga rätt saker.  
 
Problem som finns är att hantera och dokumentera alla dessa krav som kommer upp vid just 
kravhantering. Hur ska då dokumentationen ske när man sammanställer alla krav som kund 
kommer med. Det som vill uppnås är att utvecklaren lätt ska kunna se vad de ska göra så att 
inga krav försvinner i dokumentationen.  
 
Ett stort problem är krav som skrivits i början av projektet försvinner ur dokumentationen 
under projektets gång. Kravet gäller fortfarande men finns inte kvar i någon av de nya 
dokumenteringarna. Då när dokumentationen blir för stor och möjligtvis gamla så övergår 
kraven till något av en implicit kunskap. Det kommer ställa till det i framtiden då nya 
utvecklare kommer in i projektet eller det ska ske en förärvning av systemet och den rätta 
dokumentationen inte finns med.  
 
Vikberg och Wingren (2014) tar upp hur svårt det är att integrera ny personal när det finns 
mycket implicit kunskap. Vilket är ett av problemen då dokumentationen måste vara så 
genomgående genom hela projektet så att nya utvecklare lätt ska kunna sätta sig in i projektet 
och börja jobba. Vikberg och Wingren (2014) frågar hur den implicita kunskapen ska 
överföras. Det är ett problem som vi vill undvika med rätt dokumentering, för om 
verksamhetsarkitekten har en bra metod att dokumentera allt som ska göras i projektet så 
elimineras det implicita kunskapshindret. Idag finns det dock ingen bra metod att förvalta all 
denna implicita kunskap i dokumentation vilket medför problemet med implicit kunskap.  
 
Ett annat problem som har kommit fram med dokumentering är att utvecklare dränks i 
dokumentation när projekt blir för stora och då försvinner krav för att utvecklare inte hinner 
med att läsa allt som skett från starten av projektet. Ytterligare ett problem är hur nya krav ska 
hanteras som kommer in i projektet. Hur hanteringen av nya utvecklare i projektet ska 
hanteras är också ett problem. Hur ska dessa utvecklare lätt kunna komma in i projektet och 
hur de ska integreras på ett lätt sätt i projektet och få all den kunskap som behövs för att 
utveckla ett IT-system.  
 
Detta är då ett problem då projekt blir misslyckade om inte dokumentationen blir rätt från 
början och utvecklas på ett sådant sätt så att alla läser och förstår vad som ska göras i 
projektet. Hur ska då verksamhetsarkitekten dokumentera kraven så att den implicita 
kunskapen mellan kravspecifikationen och utvecklare täcks.  
 
Asztalos och Giertz (2010) pratar om hur information som genereras under projektet ska tas 
tillvara på så att andra i projektet och nya som kommer in i projektet kan ta del av den 
informationen.  
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Det som kan vara problemet med bortfall av information då utvecklare inte riktigt har förstått 
kravspecifikationen eller fått den tillräckliga informationen för att utveckla det systemet som 
kund vill ha. Hur ska kunskapshanteringen gå till i projektet så att alla krav som kommit fram 
från kund ska tillfredsställas?  
 
 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ta reda hur överföringen av kunskapen i form av krav ska gå 
mellan utvecklaren och arkitekten. Jag vill även ta reda på hur kraven ska dokumenteras i ett 
projekt så att de följer med genom hela projektets gång och hur den implicita kunskapen ska 
tas fram på bästa sätt.  
 

1.3 Undersökningsfrågor 

 Vilka metoder ska kravinsamlaren använda för att få fram de outtalade kraven? 
 Hur ska kraven dokumenteras så kunskapen om dem inte försvinner? 
 Hur ska nya dokument hanteras vid sammanslagning av projekt? 

 

1.4 Målgrupp 

Den målgrupp jag riktar in mig på är verksamheter som ska samla in krav för att utveckla eller 
implementera ett nytt IT-system. Denna uppsats kan även vara av intresse för andra som vill 
öka kunskap om hanteringen av kravinsamling och studenter som studerar inom detta område.  
 

1.5 Metod 

1.5.1 Val av ämne 

Jag kom fram till mitt ämne genom intresse för kravhantering. Jag har läst kurser där 
kravhantering varit en central fråga. Det är ifrån dessa kurser som mitt intresse för 
kravhantering kommit. Sedan har jag med hjälp av ett företag tagit fram ett 
avgränsningsområde. Det jag vill uppnå med denna uppsats är att få en större kunskap inom 
området av kravhantering och kommunikation mellan kund, arkitekten och utvecklare. 
 
1.5.2 Litteratursökning 

För att ta fram litteratur till mitt teorikapitel så har jag använt mig av DiVA och Onesearch 
som finns på Karlstads Universitet bibliotekets databas. Då jag startade mitt sökande på 
Onesearch där jag sökte på kravspecifikation, implicit och explicit kunskap, kravhantering 
och kunskapsöverföring. Jag upptäckte jag tidigt att jag blev tvungen att utveckla mitt 
sökande. Jag utvecklade mitt sökande till engelska termer så som business analasys. Då detta 
inte riktigt räckte till så började jag söka mig igenom implicit kunskap. Det var där jag hitta 
den informationen jag vill komma åt. Den forskning som handlar om hur man ska ta reda på 
allt som inte riktigt går att lära ut eller inte är lätt att veta att man kan för det sitter i vår 
ryggmärg och det är bara så självklart för oss.  
 
1.5.3 Val av fallföretag  

En fallstudie är att en undersökning genomförs på en mindre avgränsad grupp. Det som vill 
uppnås med fallstudie är att det ska bli så heltäckande information som möjligt.  

Något positivt med denna typ av arbete är att mycket information kan samlas in som täcker ett 
stort område och många användare. Däremot kan det tänkas bli negativt med detta är att det 
alltid är svårt att välja ut slumpmässigt bland ett antal individer. Så det krävs mycket jobb 
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bakom det. Som Patel och Davidson (2011) tar upp i sin kvantitativa bearbetning så måste 
individnummer tilldelas dem som ska delta i fallstudien. 

En annan bra sak som Patel och Davidson (2011) tar upp i sin litteratur om fallstudier är att 
information samlas in för att få en fyllig bild av helheten. Detta kan du göras genom att 
kombinera kvantitativa och kvalitativa studier för att få en så heltäckande bild som möjligt.  
Men det finns alltid en negativ syn på att utföra kvalitativ fallstudie ta t.ex. intervju då 
begränsar du dig väldigt mycket till vad just den individen tycker och tänker. Sedan pratar du 
med någon annan och de säger något helt annat. Det blir då svårt att samla in all fakta på ett 
bra sätt. Därför är det bra att tillämpa både kvantitativ och kvalitativmetod i din fallstudie. 

 

Jag har valt att undersöka två fallföretag. De företag som jag har intervjuat har önskat att få 
vara anonyma i denna uppsats därför kommer jag att kalla dem för Företag 1 och Företag 2 i 
min studie. De blev de här två just för att de var de som ställde upp på att göra intervjuer med 
mig. 

 

1.5.4 Metod för empiri 

Kvalitativ metod 

Vid arbete av kvalitativ bearbetning så arbetar forskaren med textmaterial. Det kan vara en 
färdigställd intervju som renskrivits till papper som ska studeras (Patel & Davidson 2011). 
Det är inte bara i intervjuform som den kvalitativa informationen hittas du kan även hitta fakta 
i en bok, artikel, dagbok eller anteckningar från en observation. Författarna nämner även att 
det går att utföra en kvalitativ undersökning av filmer och ljudinspelningar om de överförs till 
textform.  

Vid kvalitativ forskning så kan insamlingen av information ske via intervjuer. Vid arbete av 
kvalitativ forskning så kan intervjuaren välja att ställa sina frågor med en låg grad av 
strukturering. Detta görs för att den som intervjuas ska ha plats för att svara på frågorna med 
sina egna ord. Patel och Davidson (2011) nämner även att en kvalitativ intervju kan ske med 
en hög grad av standardisering. Det är helt upp till intervjuaren att välja vilken inställning 
man ska ha när de går in i intervjun för både låg- och hög standardisering. Detta får 
intervjuaren välja själv eftersom att det finns en viss otydlighet när det kommer till språket i 
kvalitativa intervjuer. Jag har genomfört en kvalitativ forskning då jag har intervjuat två 
företag och överfört dessa intervjuer i textform i min studie.  

Författarna nämner även att i slutet av en kvalitativ bearbetning så ska allt material tittas 
igenom en sista gång så då är det viktigt att det avsätts tid för det i slutet av projektet. 

Larsson (2005) nämner att kvalitativ metod handlar om hur något karaktäriseras och gestaltas. 
Den kvalitativa metoden är en systematiserad kunskap om tillvägagången för att gestalta 
beskaffenhet hos en individ. 
 
1.5.5 Bearbetning av data 

Efter de intervjuer som genomfördes så sammanställdes allt i ett dokument och skickades 
tillbaka till de personer som blivit intervjuade för eventuellt godkännande och rendering för 
av de som sagt om jag missuppfattat det som sagt eller om jag missat något. Detta görs för att 
ingen information som finns i empiriska delen av denna rapport inte ska bli felaktig och 
missvisande.  
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1.5.6 Utföra analys 

Analysen kommer utföras på det sättet att teoridelen kommer ställas mot empiriska data som 
tagit fram i de kvalitativa intervjuerna. Analysen kommer då besvara på de frågeställningar 
och det syftet som tagit fram. Detta med hjälp av det som tagit fram i teorin och empiriska 
datan.  
 

1.5.7 Studiens trovärdighet 

Denna studie har hög trovärdighet då respondenterna jobbar dagligen med kravarbete och att 
föra kunskapen av kraven vidare. Den kunskap jag fick av respondenterna skrev jag ner och 
skickade till dem så att de kunde godkänna det så att jag förstod dem rätt. Denna studie blir 
ännu mer trovärdig då all den teori som har använts i denna uppsatts har hög validitet. 
 
Validitet är ett begrep som används för att visa att det som mäts är just det som ska mätas. När 
så hög validitet ska uppnås så ska det som mäts vara så när frågan som möjligt. Patel och 
Davidson (2011) nämner att hög validitet skiljer sig mellan kvantitativ och kvalitativ. Vid hög 
kvantitativ validitet så är det innehållet på statistiken som måste var nära det som ska mätas 
och att innehållet på enkäten uppfyller hög validitet. 
 
Dock i en kvalitativ undersökning så är inte hög validitet riktigt samma sak. Patel och 
Davidson (2011) tar upp ett fall där samma person intervjuats flera gånger. Det skulle vara låg 
validitet för en kvantitativ studie. Däremot är det inte låg validitet för kvalitativ då den som 
intervjuas kanske har ändrat sin uppfattning av något och då är det hög kvalitativ validitet. 
 
Reliabilitet är ett uttryck i noggrannhet mot mätningen. Med det menas att de undersökningar 
som görs ska vara så noggranna som möjligt. Till exempel så tar Patel och Davidson (2011) 
upp ”instrumentets tillförlitlighet” där instrumentet kan ge oss fel värden för att den mäter 
samma individ flera gånger. Om samma individ skulle mätas flera gånger så skulle det bli 
dålig reliabilitet. Om de felvärden däremot skulle försvinna så skulle det bli bra reliabilitet. 
När det inte finns något mått på reliabiliteten, så blir det lite svårare att se felvärdena och då 
får undersökaren försäkra sig på andra sätt. 
 
1.5.8 Etiska överväganden 

 Informationskravet – där tilldels respondenten information om 
forskningsundersökningens syfte och vilken roll de skulle få för att bidra till 
undersökningen. Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska även respondenten delge 
information om att deltagandet är frivilligt och har rätt till att avbryta sin medverkan i 
undersökningen.  

 
 Samtyckeskravet – det handlar om att respondenten själv bestämmer över sitt 

deltagande, på vilka villkor och hur länge de vill medverka. Respondenten i 
undersökningen fick frågan om de ville vara anonyma vid publicering av deras 
uttalande. 

 
 Konfidentialitetskravet – innebär att deltagarens personuppgifter ska behandlas på det 

sättet att ingen utomstående kan ta del av deras uppgifter. Eftersom respondenten 
endast tilldelade sitt namn och att den inte ville vara anonym publiceras namnet som 
muntlig källa i uppsatsen.  
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 Nyttjandekravet - innebär att insamlat material inte får nyttjas i kommersiellt bruk 
eller andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet 2002). 

 
Det jag gjorde för att hålla mig till dessa krav var att jag under intervjutillfällena frågade om 
de vill vara anonyma. Jag även återkopplade med allt vi sa under intervjutillfällena. Jag 
förklara även för dem varför jag behövde intervjua dem och syftet med min uppsats.  
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2. Teoretisk referensram 
2.1 Kunskap 

Begreppet kunskap har olika betydelser. Bergström och Kinnvall (2015) så säger de att 
kunskap inte alltid behöver betyda information och tvärtom. Författarna säger att begreppet 
information för dem är information, kunnande, förklarning och förståelse. 

Att förklara begreppet kunskap är väldigt svårt då det betyder olika saker för olika personer. 

 

Det är även något som Andersson och Jangali (2014) tar upp, att uttrycket kunskap betyder 
olika saker för olika människor. Författarna tar upp fyra begrepp som beskriver kunskap. 

 Vetande  
 Kunnande och förmågan att kunna använda vetande för att lösa problem 
 Implicit kunskap  
 Kunskap om kunskap något som författarna kallar för ”metakognition” 

 

Andersson och Jangali (2014) tar även upp ett annat perspektiv där kunskapen bara delas upp 
i två stycken kategorier. De två olika typerna är implicit och explicit kunskap. Explicit 
kunskap beskriver de som är opersonlig och objektiv medan implicit kunskap beskrivs som 
personlig och subjektiv. Mer om hur de skiljer sig åt redovisas i tabell 1. 

 

Kunskap är enligt Säljö (2000) en resurs som kan användas till att lösa olika problem och 
även hantera olika praktiska situationer. Språk lyfts fram som en viktig del eftersom att det är 
genom språket som vi kan dela våra erfarenheter med varandra. Genom att kommunicera med 
varandra så skapar vi kunskap. 
   

2.2 Explicit- och implicit kunskap 

Bergström och Kinnvall (2015) tar upp implicit kunskap och explicit kunskap i deras studie. 
Explicit kunskap är den kunskap som användaren kan läsa sig till i form av text, tabeller eller 
diagram. Den explicita kunskapen är formell och systematisk som alltid kan visas i siffror och 
förklaras med ord. Den implicita kunskapen är den underförstådda kunskapen som är svår att 
uttrycka och förmedla i ord. Det författarna säger är att den implicita kunskapen måste 
studeras på det sättet att studera den individ som besitter kunskapen och observera hur 
individen går tillväga med en specifik uppgift för att få fram kunskapen.  

 

Bergström och Kinnvall (2015) beskriver dessa olika begrepp som att den explicita kunskapen 
är toppen på ett isberg men den implicita är botten på isberget. Den implicita kunskapen är 
mycket stor och döljer väldigt mycket information som är svår att komma åt. Detta medför då 
problemet att titta på kunskap. När det döljer sig såhär mycket kunskap som det gör när det 
kommer till implicit kunskap så är det svårt att se och förklara den kunskapen.  

 

En annan som tar upp explicit och implicit kunskap är Andersson och Jangali (2014). De 
säger att explicit kunskap är motsatsen till implicit. Det vill säga att explicit kunskap är 
opersonlig kunskap och inte kontextbunden. Den explicita kunskapen är lätt att uttrycka i ord 
och dela med sig av då den är opersonlig och inte personlig. 

 

Den implicita kunskapen är svår att förmedla och föras vidare mellan individer eftersom den 
är väldigt svår att uttrycka i ord (Andersson & Jangali 2014). De säger att den implicita 
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kunskapen kräver lärlingsarbete och erfarenhet för att förstå då den är svår att förmedla och 
föras vidare. I Tabell 1 redovisas exempel på vad som är explicit kunskap respektive implicit 
kunskap.   
 

Explicit kunskap 

 Teori, formella modeller 
 Abstrakt 
 Refererad 
 Stringent och irrelevant 
 Specialiserad 
 Vetenskaplig 
 Universellt 
 Kontextfri 
 Intersubjektiv 
 Ord 
 Opersonlig, oansvarig 
 Manipulation av studieobjekt 
 Förnuftsförankrad 
 Objektiv observatör 
 Teknokratisk 
 Framstegsoptimism 
 Social ingenjörskonst 
 Läroboksförmedlad 
 Regelförmedlad 
 Utbildningsteknokratisk 
 Verbaliserar 
 Rationalism 
 Klar 
 Kritisk öppenhet 
 Radikaliserande 

Implicit kunskap 

 Empiri	
 Konkret	
 Självupplevd	
 Vag	men	relevant	
 Diffus	
 Utomvetenskaplig	
 Regionalt	giltig	
 Kontextbunden	
 Personbunden	
 Handling	
 Personlig,	moraliskt	mogen	
 Empati	med	studieobjekt	
 Känsloförankrad	
 Engagerad	aktör	
 Humanistisk	
 Traditionsgrundad	skepticism	
 Lyhördhet	för	traditionens	röst	
 Traditionalism	
 Dunkel	
 Tillit	till	det	bestående	
 Konserverande	
 Ålderdomlig	
 Lokalt	förankrad	

 

Tabell 1. Skillnaden mellan explicit och implicit kunskap  

Källa: Modifiering av Andersson & Jangali (2014) 

 

2.2 Implicit kunskap i arbetslivet 

Något som Andersson och Jangali (2014) tar upp är hur den implicita kunskapen i ett företag. 
Det vill säga hur ny kunskap genereras och samtidigt hur den implicita kunskapen ska tas till 
vara på när det sker inlärning av ny kunskap. För det är inte alltid den implicita kunskapen 
följer med när den nya kunskapen lärs in. Den implicita kunskapen är den kunskap som en 
individ har samlat på sig under sina år på sitt jobb. Författarna tar upp att företag ofta 
använder sig av kompetensutveckling vid införskaffning av ny kunskap. Denna 
kompetensutveckling sker ofta i stora grupper där flera personer lär sig samtidigt. 

 

Andersson och Jangali (2014) nämner att en stor anledning till att muntligt berätta för 
medarbetare om något som det vet fungerar bra, det är att de inte är medvetna om att de själva 
har implicit kunskap. De säger att detta sker då att individen som ska lära ut kunskapen ofta 
inte tänker på att de innehar implicit kunskap och bara gör saker utan att direkt reflektera över 
det. Individen har förhållningsätt och erfarenhet som är undangömda då de oftast inte är 
medvetna om att den implicita kunskapen finns där och tar saker i sitt arbete för givet. 
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För att ta vara på den implicita kunskapen som finns säger Andersson och Jangali (2014) att 
en person kan gå som lärling med den som har den implicita kunskapen och på det sättet 
överföra kunskapen. Andra sätt att ta till vara på implicit kunskap i arbetslivet är att låta 
kollegor sitta och iaktta varandra när det jobbar, vilket är extra viktigt när det kommer in 
någon ny i ett projekt.  

 

En annan som tar upp observation som en viktig del av att överför implicit kunskap är Haldin-
Herrgård (2004). Författaren säger att det är viktigt för ett företag att fånga upp den implicita 
kunskapen och göra den mer implicit för att gynna företaget. Företaget gynnas på det sättet att 
de inte behöver lägga resurser på att de anställda i företaget ska behöva lära sig allt från 
början. Det författaren menar med det här är om de kan omvandla den implicita kunskapen till 
explicit kunskap så skulle företaget utvecklas på ett mycket mer effektivt sätt än om de inte 
skulle gjort omvandlingen.  

 

Haldin-Herrgård (2004) tar även upp aktivitetsinlärning i företag då det inte alltid 
nödvändigtvis behöver ske explicitering av kunskapen utan att man kan föra över kunskapen 
genom aktivitetsinlärning. 

 
2.3 Hur kunskap skapas och överförs 

Skillnaden mellan explicit och implicit utgör grunden för hur kunskap skapas i organisationer 
(Basu 2015). Explicit och implicit är komplement till varandra. Det är därför viktigt att båda 
typerna av kunskap finns för att ny kunskap ska skapas. Författaren tar även upp att explicit 
kunskap snabbt tappar sin betydelse utan implicit kunskap. 

 

Ny kunskap skapas genom interaktioner mellan individer som har olika typer av kunskap 
inom olika områden. Basu (2015) tar upp fyra stycken omvandlingsprocesser för 
kunskapande, där explicit och implicit kombineras för att få ut denna nya kunskap. De fyra 
omvandlingsprocesserna som utgör vad som kallas för SECI-processen, vilket är 
socialisering, externalisering, kombination och internalisering (se figur 1). Passar det inte att 
figuren kommer här istället för i slutet av internalisering? Flytta den annars tillbaka 

 

Saide och Mahendrawathi (2015) tar även han upp SECI-modellen vid överföring av kunskap. 
Där socialisering, externalisiering, kombination och internalisering utgör en grund för att 
värva ny kunskap och identifiera implicit kunskap. Författarna säger att om man vill uppnå 
hög kunskap om något så är SECI-modellen ett viktigt verktyg för att göra det. Även för att 
överföra kunskap från implicit till explicit genom de fyra stegen i SECI-modellen. Den här 
processen är viktig då externa konsulter eller nya anställd kan komma in i projekt då är det 
viktigt att ha en process som delar med sig av den kunskap som finns i projektet så att de 
snabbt kan komma igång och jobba med projektet. 
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Figur 1. SECI-process som beskriver en spiralliknande interaktion mellan implicit och 
explicit vid skapandet av ny kunskap. 

Källa: Modifiering av Basu (2015) 
 

2.3.1 Socialisering 

Socialisering medför implicit kunskap till implicit kunskapsöverföring. Genom interaktion 
mellan individer så konverteras tyst kunskap till ny kunskap (Basu 2015).  Enligt författaren 
så behöver inte interaktionen nödvändigtvis ske via samtal, utan kan ske via observationer, 
imitation och utövande. 
 
Det är väldigt svårt att utbyta implicit kunskap om det inte på något sätt skulle ske någon typ 
av erfarenhetsbaserad lärande. Detta eftersom att tyst kunskap inte kan uttryckas. 
Socialisering sker genom att erfarenheter, synsätt, mentala modeller och förtroende 
ömsesidigt skapas och utbyts mellan aktörerna. Det Basu (2015) menar med socialisering är 
att organisationerna erhåller tyst kunskap från samarbete med kund och leverantör genom att 
integrera med dem.  
 
Saide och Mahendrawathi (2015) säger att socialisering mellan två individer medför implicit 
till implicit kunskapsöverföring. Exempel på interaktioner kan vara coaching, konversation, 
mentorskap och praktik. Dessa är några av de exempel som författarna tar upp om 
socialisering och dess sätt att skapa ny kunskap och överföra implicit kunskap. 
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2.3.2 Externalisering 

Externalisering överför kunskap från implicit till explicit (Basu 2015).  När externalisering 
används så artikuleras den implicita kunskapen till explicit kunskap, vilket gör att kunskapen 
kan delas och således lägga grund för ny kunskap. Externalisering sker genom 
konceptualisering av ideer vid produktutveckling, där modeller används för att utrycka tyst 
implicit kunskap. 
 
Vid externaliseringsöverföring av implicit till explicit kunskap. Så kan det vara till exempel 
när någon upptäcker något nytt, som krav eller annan kunskap då kan det vara bra att ha ett 
möte och diskutera denna nya kunskap. När externalisering tillämpas så översätts även den 
implicita kunskapen som erhållits från experter (Saide & Mahendrawathi 2015).  
 
2.3.3 Kombination 

Kombination är en mer komplex och systematisk form av explicit kunskap. När kombination 
hanteras så samlas implicit och extern explicit kunskap in för att sammanföras och bearbetas 
för att utgöra ny kunskap (Basu 2015).  
 
Kombination utgör explicitkunskap till explicitkunskapsöverföring. Det aktörerna som vill 
uppnå större kunskap får göra då är att de får läsa dokumentation och öka sin explicita 
kunskap (Saide & Mahendrawathi 2015).  
 
2.3.4 Internalisering 

Internalisering medför överföring av explicit till implicit kunskap. När internalisering 
genomförs så används den tidigare insamlade explicita kunskapen till att skapa implicit 
kunskap. Det görs genom internalisering på det sättet att man verkar med de nya 
informationerna genom handlanden (Basu 2015). 
 
Detta är en process som överför explicit till implicit kunskap där metoder som till exempel 
skriva nya dokument där problem som ofta uppkommer beskrivs.  Anställda måste även dela 
dokument så att de kan följa varandra i sin kunskap och på så sätt bygga på sin implicita 
kunskap (Saide & Mahendrawathi 2015). ”Simulation or experimentation” är ett uttryck som 
författarna tar upp och med det så vill de beskriva lärdom genom att utföra uppgifter. 
 
 

2.4 Vad är ett krav 

Ett krav är en önskvärd egenskap eller funktion hos ett IT-system. Denna definition betraktar 
som synes krav som något som kan uppfyllas helt, delvis eller inte alls Wiktorin (2003).  
Kravet begränsas inte ovillkorligt som måste vara uppfyllt.  

 

Ett krav ska vara formulerat så att det är möjligt att avgöra i vilken grad man har uppnått 
kravet i den slutgiltiga produkten Wiktorin (2003).  Det som måste göras här är att bedöma 
hur betydelsefull egenskapen är hos ett krav. Kravet måste därmed vara mätbart. I figur 2 kan 
vi se en förklaring av vad ett krav är och hur det uppstår enligt Christiansson & Christiansson 
(2006). Enligt figur 2 så finns ett problem och en lösning på detta problem. Ett krav kan 
realiseras genom en lösning eller också representera ett krav. Lösningen kan också vara 
underlag till ett krav. 
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Figur 2: Vad ett krav är!  

Källa: (Christiansson & Christiansson 2006)  
 

 

2.5 Kravhanteringsprocessen 

 
Vid framställning av en kravspecifikation så bildar ett antal olika aktiviteter en 
kravhanteringsprocess. Med hjälp av denna process så ska en kravspecifikation framställas 
Wiktorin (2003). 
 
De aktiviteter som behövs är: 

 Insamling 
 Dokumentation 
 Prioriteringar 
 Verifiering och validering 
 Förvaltning 

 
Dessa aktiviteter säger Wiktorin (2003) ska finnas med i en kravhanteringsprocess, men de 
behöver inte ske i den ordningen som de är uppstaplade ovan. Men vissa måste ske efter 
varandra, det går inte att dokumentera ett krav om det inte samlats in. 
 
Wiktorin (2003) tar upp intressenter som är delaktiga i kravhanteringsprocessen. De är 
leverantörer som består av försäljare, analytiker, arkitekter och systemutvecklare. Kunden är 
en annan intressent som består av beställare och användare. Det de båda intressenterna vill få 
ut av detta är att leverantören ska få klarhet i vad som kunden vill ha och kunden vill ha ett 
IT-system som stödjer verksamheten. 
 
Denna process kan utföras av endera intressenterna. Ett problem de måste tänka på då är att de 
kan skilja sig åt väldigt mycket då de betonar olika saker Wiktorin (2003). Så vi ett samarbete 
mellan de två intressenterna ger det bästa resultatet. 
 
En annan som tar upp arbetsprocessen med kravställning är Larsson och Lorin (2008). De 
pratar mer om processen när det redan finns ett befintligt system. Vilket kan vara svårt i sig då 
det finns ännu mer implicit kunskap hos användare som man måste få fram för att kunna 
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skapa ett bra system. Larsson och Lorin (2008) har skapat en arbetsprocess modell och figur 3 
är en modifierad bild av den modellen. 
 
Larsson och Lorin (2008) arbetsmodell börjar med första steget som är förstudie. Den fasen 
syftar till att klargöra de övergripande målen och intentionerna med det nya systemet. Det 
som kommer ut från förstudiefasen är en förstudierapport som innehåller målformulering, 
problemformulering och en tidsplan.  
 
Nästa steg är systembedömning. Huvudmålet med detta steg är att göra en bedömning kring 
lämpliga strategier hur man ska gå till väga när man sammanställer en bedömning av system 
kvalitén.  Systemkvalitet kan delas upp i en bedömningsprocess som relaterar till systemet 
som stödjer företagets processer. Sedan finns det även en mjukvarubedömning som gör 
relaterar till företagets mjukvara. Resultatet av detta steg är att en rapport som redogör för 
resultatet av systembedömningen (Larsson & Lorin 2008). 
 
De två nästa stegen är kravelicitering och kravspecificering. Det är i de här två stegen som 
insamling av krav genomförs. Stegen efter är validering och prioritering. Här görs val av 
arbetsteknik, granskning av kravdokumentation och val av utvecklare som passar bäst för att 
göra genomföra utvecklingen av det nya systemet (Larsson & Lorin 2008). 

 
 
Figur 3. Arbetsprocessmodell 
Källa: Modifiering av Larsson & Lorin (2008)  
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2.6 Kunskapshantering 

Asztalos och Giertz (2010) tar upp kunskapshantering och hur tidigare erfarenheter ska 
hanteras i nya projekt. Så i ett projekt så måste kontinuerlig dokumentation ske så att det går 
att lära sig av sina misstag så att det inte uppkommer i senare projekt. 
 
Att dokumentera explicit kunskap under ett projekt är väldigt viktigt för att underlätta 
kommunikationen mellan anställda som jobbar i projektet (Asztalos & Giertz 2010). 
Författarna skriver att företag inte sammanställer lärdomar som individer eller grupper har 
dragit inom projekt. Detta medför att kunskapen inom vissa områden faller bort. 
 
Enligt Bäcklund (2003) är målet med kunskapshantering att förbättra organisationens förmåga 
att kunna utföra kärnprocesserna mer effektivt. Företag har blivit allt bättre på att inse vikten 
med kunskapshantering och att ta tillvara på den kunskap som individer har. Författaren säger 
även att kunskapshantering består av två olika faktorer informations teknologiska 
infrastrukturer och organisationskulturen (se figur 4). 
 

  
Figur 4. KMS-bild 
Källa: Modifiering av Bäcklund (2003)  
 
De olika elementen i organisation, information, teknik och infrastruktur interagerar med 
organisationens kultur. De här två interagerar med varandra för att underlätta för hantering av 
organisationens kunskap (Bäcklund 2003). 
 

  



Fredrik Petersson  

 18 

2.7 Prototyping 

En prototyp utvecklas innan produkten börjas skapas. Det skapas för att ge möjligheten till att 
testa produkten innan implementering Hanselius et.al. (2009). 

 
En prototyp har i uppgift att representera en demonstration av innehållet eller de funktioner 
som det riktiga systemet som ska implementeras ska ha (Grundén 2012).  Prototypen ger 
användaren en möjlighet att följa utvecklingsfasen och ge feedback på det som görs. Syftet 
med en prototyp är att ge användaren en inblick i hur gränssnittet och känslan att navigera 
genom det kommande systemet och ge feedback på hur det kan tänkas se ut.  
 
Hanselius et al. (2009) säger att huvudargumentet med prototyping är att snabbt och effektivt 
ta fram kraven som kund har på systemet. Detta gör så att hanteringen och utvecklingen av 
eventuella problem brister rättas till. 

 

Något som kan ses som en nackdel med prototyping är att förväntningarna på 
implementationstiden är lite missvisade då kund inte alltid är med på att det är en prototyp 
som utvärderas (Grundén 2012). Därför så måste en leverantör vara med och förmedla till 
kund vilken mängd arbete som projektet kommer att ta. 
 

 
Figur 5. Arbetsfaser inom prototyping 
Källa: Modifiering av Grundén (2012)  
 
Som visat i figur 5 finns fem stycken arbetsfaser. Den första är analys och specifikation. Där 
ska man titta på vad kund behöver och vad de har för krav. Nästa steg är design och 
realisation, det är själva designen av prototypen. Sedan utvärderingssteget är där man tagit 
prototypen till kund för att få en utvärdering får den. Sedan modifiera den sedan tillbaka till 
utvärdering så att det inte blivit något missförstånd. Sedan är det slutförande där den färdiga 
prototypen finns (Grundén 2012). 
 
Med hjälp av kravlistan och tillverkningsföreskrifterna samt de synpunkterna på design och  
funktionalitet som framkommer så skapas en prototyp (Hanselius et al. 2009).   
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2.8 Analysmodell 

 
Figur 6. Analysmodell över faktorer som bidrar till en bra kravdokumentation. 
Källa: Författaren 
 
Analysmodellen, figur 6, tar upp faktorer som påverkar hur kravdokumentationen kommer 
utformas. Den ser till att all relevant fakta kommer med så att utvecklaren lätt ska se hur 
system ska skapas så att kunden ska bli nöjd. 
 
Det vi kan se ovan är de tre faktorerna som väger in på hur kravdokumentationen utformas. 
Det är kund, arkitekt och utvecklare. Det som kunden kommer med är kraven på hur systemet 
ska fungera och hur det ska se ut rent grafiskt.  
 
Arkitekten ska tolka de krav som kunden kommer med och sammanställa dem. Arkitekten ska 
även se de outtalade kraven. Då han ska sätta sig in i systemet så att de vet hur kunden jobbar 
och vad de har för vanor i systemet så att inte systemet ändras helt från det gamla, så att kund 
inte får det svårt att hantera det nya systemet.  
 
Sedan har vi utvecklaren den ska skapa det nya systemet då har vi de faktorerna kunskap, 
arbetssätt och komplexitet det vill säga vilken kunskap utvecklaren har väger in på hur 
kravdokumentationen utformas och även hur komplext systemet är formar 
kravdokumentationen. Detta påverkar kravdokumentationen på det sättet till exempel att om 
utvecklaren inte sitter på mycket kunskap så måste kravdokumentationen utformas på ett 
mycket mer detaljerat sätt till skillnad från om utvecklaren skulle sitta på kunskap så behöver 
inte kravdokumentationen vara lika detaljerad utan bara innehålla det väsentliga.  
 
Alla dessa faktorer som tas upp i analys modellen påverkar hur kravdokumentationen kommer 
utformas. 
 
2.9 Sammanfattning teoretisk referensram  

Under kapitel 2 har vi pratat om kunskap och hur man på bästa sätt överför kunskapen mellan 
individer. Det gör vi genom SECI-modellen, som i korta drag handlar om interaktion, 
konversation, upplärning och dokumentering av kunskap. På det sättet så kan dessa ta del av 
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den implicita och explicita kunskapen. Den implicita kunskapen är den kunskap som alla har 
inom sig också kallad tyst kunskap. Medan explicit kunskap är den typen av kunskap som vi 
kan skriva ner på ett papper eller läsa på papper. 
 
Jag har även pratat om prototyper som har syftet att beskriva något och visa hur en speciell 
sak fungerar. Med hjälp av en prototyp så ska man lyckas få fram den implicita kunskapen 
hos en individ då den förklarar hur de burkar göra och interagera med ett speciellt system. 
 
Jag har även skapat en analysmodell som ska förklara vad det finns för faktorer som påverkar 
att få en lyckad kravdokumentering som tar med all den implicita och explicita kunskapen.  
Jag har skrivit om Wiktorins kravhanteringsprocess samt Larsson och Lorins 
kravhanteringsprocess.  
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3. Resultat 
 
3.1 Företag 1 

 
Jag har utfört en intervju hos Företag 1 som sitter med kravhantering dagligen. De sa att det 
största problemet som fanns var kommunikation mellan arkitekten och utvecklare. 
Enligt dem går processen till på det sättet att arkitekten samlar in krav från kund sedan med 
UX-designern sammanställer de kraven i två typer av dokument.  Först skapas 
acceptanskriterier som skickas tillbaka till kund där de kan godkänna så att alla krav har 
kommit med. Sedan skapas ett dokument som heter guidelines som går till utvecklarna.  
 
För att samla in krav så sätter sig Företag 1 med kund och skriver ner det de säger att de 
önskar. De kommer även med förslag till dem på bättre lösningar om det skulle behövas. De 
menar att företaget kan få kunderna att välja en bättre väg samt att den vägen kanske få de att 
välja en bättre lösning som Företag 1 föredrar.  
 
Företag 1 pratar också om vilka roller som jobbar i ett projekt. De som finns är kund, säljare, 
arkitekt, Ux/interaktionsdesigner, utvecklare och testare. 
Säljaren ser till så de får kontraktet att hantera kunden, sedan lämnar de över ärendet till 
arkitekterna. Därefter arbetar de med Ux och interaktionsdesigners för att sammanställa 
kraven som kunderna kommer med. Efter detta får utvecklarna kraven och skapar systemet 
som kunden vill ha. Kunderna styr en del, men det är bara i början av ett projekt sedan när 
acceptanskriterierna är godkända så säger de inte så mycket mer. 
 
Företag 1 använder sig utav dokumentering, möten och prototyping. Det verktyg som Företag 
1använder sig av för att kringgå hinder med bristande kunskap och förståelse i 
kravspecifikationen är prototyping. De använder sig utav prototyping när där de ritar upp allt 
från wireframes till lite mer ingående prototyper för att hjälpa till att förklara hur de har tänkt 
sig att systemet ska se ut. Till det så förbereder de dokumentation till prototyperna och vanlig 
kravdokumentation för att på ett så bra sätt som möjligt kunna förklara för utvecklarna hur de 
vill ha det. Sedan har de regelbundna möten för att uppdatera och prata om kraven så att de 
täcker allt så att ingen ska missuppfatta vad kunden egentligen vill ha. 
 
När företaget lär ut de outtalade kraven så hanteras dem genom prototyping. Genom 
prototyping så använder sig Företag 1 av för att kringgå de fallgropar som finns med de 
outtalade kraven. Med prototyping så skapar sig utvecklarna sig en bild i huvudet om hur 
systemet ska se ut och hur det ska utformas. De på Företag 1 beskriver hur dokumenten ser ut 
i ett projekt med figuren nedan. 
 



Fredrik Petersson  

 22 

 
Figur 7: Dokumentflöde i ett projekt hos Företag 1. 
Källa: Företag 1  
 
I figur 7 så kan vi se att allt börjar med en uppskattning av projektet där projektledaren får ett 
dokument och ett lösningsförslag tas fram till kund. Innan arkitekten skickar vidare något 
dokument till utvecklaren så ska ett dokument acceptanskriterier skickas till kund för 
godkännande. Sedan sammanställs Doc.X. utifrån de guidelines och acceptanskriterier som 
tagits fram. Sedan utifrån Doc.X. så skapas en systemspecifikation och tjänstebeskrivning. 
Företag 1 vill inte diskutera något längre då de måste tänka på sina kunder och vad som får 
sägas. 
 
3.2 Företag 2 

Hos Företag 2 pratar vi om hur de på företaget skriver ner sina krav för att hantera de stora 
projekten så att de inte ska försvinna några krav. Han som jag utförde intervjun med öppnade 
direkt med att det inte gick att använda sig av bara Word- och Excel-dokument vid 
kravhantering i stora projekt.  
 
För att hantera och samla in så körde de på Företag 2 mycket med prototyping och demos för 
kund så att de skulle få sig en uppfattning om hur systemet skulle se ut. Kravanalytikern som 
jag intervjuade sa att kund ofta inte vet vad de vill ha och på så sätt blir det väldigt svårt att få 
ut någon kunskap överhuvudtaget från kunden. Därför skapar de på företaget en prototyp som 
de visar upp för kund. Kravanalytikern sa då att det blev lättare för kund att yttra sig och 
berätta mer hur de tänkt sig när de fick den här prototypen framför sig.  
 
Kravanalytikern berättade väldigt mycket om ett system de använde sig av för att hantera alla 
krav. Det är ett system där all modellering och dokumentering sker. Systemet heter 
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Enterprisearkitekt och är utvecklat av Sparx. Enterprisearkitekt innehåller många funktioner 
som hjälper till vid kravprocessen. Företaget använder Enterprisearkitekt för att hålla reda på 
alla krav och alla dokumentation. Systemet håller ihop krav med tillhörande dokumentation. 
Kravanalytikern skickar ut uppgifter och krav som ska behandlas direkt till utvecklarna från 
Enterprisearkitekt. Allt detta gör så att de nya i projektet inte behöver läsa all dokumentering 
som kommit till under projektets gång. För det Kravanalytikern gör är bara att skicka ut 
kravet som ska utvecklas till den nya utvecklaren. För fäst vid det kravet finns alla 
dokumentation som man behöver för att utveckla den specifika uppgiften.  
 
Vidare förklarar kravanalytikern hur de hanterar olika krav internt och på vilket sätt 
dokumentationen ska ske. Det är många som inte sitter i det här systemet på företaget och 
gärna vill ha all dokumentering i Word. Det systemet konverterar all dokumentering som 
gjorts till ett Worddokument för det specifika kravet som man vill läsa om.  
 
På företaget finns rollerna som jobbar på med kraven Kravanalytiker, UX-designer, 
utvecklare, arkitekt, systemanalytiker och testare.  
 
Kravanalytikern ser ett problem i att jobba mot deadline då de blir att de skyndar igenom 
dokumentering och de inte riktigt hinner analysera och tänka igenom det de har skrivit. 
 
3.3 Sammanfattning resultat 

Jag har intervjuat två stycken företag. Båda säger att prototyping är en stor del av deras arbete 
för att få fram implicit kunskap. Företag1 använder den mer i förklarande syfte till sina 
utvecklare och företag 2 använder dem mer i syfte att dra fram implicit kunskap ur kund. De 
båda har roller som Arkitekt, UX-designer, utvecklare och testare med mera.  
 
Dokumentering av kraven gör de på lite olika sätt medan företag 1 bara använder sig av word 
dokument och ett prototypverktyg, så använder sig företag 2 av ett helt IT-system för att 
skapa och lagra alla dokument och prototyper som behövs under projektets gång.   
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4. Analys 

4.1 Hur kunskap överförs 
Basu (2015) nämner att kunskap ska överföras genom att använda sig utav SECI-modellen 
och dess olika steg för att tillfredsställa att all kunskap som finns ska kunna överföras till de 
individerna. I SECI-modellen så ingår Socialisering, Externalisering, Kombination och 
internalisering. Enligt både Företag 1 och Företag 2 så överförs kunskap genom prototyping 
och möten. Prototyping och möten är två stora delar i SECI-modellen. 
 
Det finns många olika roller inom ett projekt där kunskapen måste gå mellan alla. Om inte 
denna kunskap skulle gå mellan alla som medverkar i projektet så skulle det inte fungera. 
På Företag 2 finns olika rollerna som arbetar med kraven. Dessa roller är kravanalytiker, UX-
designer, utvecklare, arkitekt, systemanalytiker och testare.  Även Företag 1 har likande roller. 
De som finns är kund, säljare, arkitekt, Ux-/interaktionsdesigner, utvecklare och testare. För 
att den implicita kunskapen ska kunna flöda mellan dessa aktörer så måste det vara möten och 
föras en dialog. 
 
I Företag 1 ser flödet av kunskap ut på det sättet att kravdokument skapas av arkitekterna på 
företag1. Sedan jobbar de med Ux och interaktionsdesigners för att gå igenom kraven som 
kunder kommer med. Sedan så får utvecklarna kraven och skapar systemet som kunden vill 
ha. Det är en väldigt lång process. Då kan det vara bra att använda sig av Basu (2015) SECI-
modellen för att hitta ett mer effektivt sätt att sprida dokumenten och kunskapen kring 
dokumenten. Detta är några av sakerna vi kan se i figur 6, där krav påverkar hur 
kravdokumentationen blir och inte bara krav från kund utan också från kravhanterare. 
 
4.2 Hantering av krav 
Intervjupersonen på Företag 2 öppnade direkt med att det inte gick att använda sig av bara 
Word- och Excel-dokument vid kravhantering i stora projekt. Något som Företag 2 använde 
sig av för att hantera kraven var ett system där all modellering och dokumentering sker. 
Systemet heter Enterprisearkitekt som är utvecklat av Sparx. Enterprisearkitekt innehåller 
många funktioner som hjälper till vid kravprocessen. Företaget använder då Enterprisearkitekt 
för att hålla reda på alla krav och alla dokumentation. För systemet håller ihop krav med 
tillhörande dokumentation. Kravanalytikern kan skicka ut uppgifter och krav som ska 
behandlas direkt till utvecklarna från Enterprisearkitekt. Allt detta gör så att de nya i projektet 
inte behöver läsa all dokumentering som kommit till under projektets gång. För det 
Kravanalytikern gör är bara att skicka ut kravet som ska utvecklas till den nya utvecklaren. 
För fäst vid det kravet finns alla dokumentation som man behöver för att utveckla den 
specifika uppgiften. Asztalos och Giertz (2010) säger att i ett projekt så måste kontinuerlig 
dokumentation ske så att det går att lära sig av sina misstag så att det inte uppkommer i senare 
projekt. Att dokumentera explicit kunskap under ett projekt är väldigt viktigt för att underlätta 
kommunikationen mellan anställda som jobbar i projektet Asztalos och Giertz (2010). 
Enterprisearkitekt hanterar alla de behoven som behövs för en bra kravdokumentation. För om 
vi tittar på figur 6 så kan vi se att systemet hanterar all den implicita, explicita kunskapen, 
prototypingen och alla rollernas arbetssätt. 
 
Båda företagen hanterade sina krav olika. Företag 1 använde sig av enbart dokumentering och 
word-dokument för att skriva ner sina krav och hantera dem. Processen för att få ner dessa 
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krav i dokumentet går till på detta sätt enligt Företag 1, arkitekten samlar in krav från kund 
sedan med UX-designern sammanställer kraven i två typer av dokument. Acceptanskriterier 
som skickas tillbaka till kund där de kan godkänna så att alla har kommit med. Sedan skapas 
ett dokument som heter guidelines som går till utvecklarna. Något som kan jämföras med 
figuren nedan går det till för Företag 1 att få sina krav godkända. 
 
Asztalos och Giertz (2010) skriver att företag som inte sammanställer lärdomar som individer 
eller grupper suttit på, har försvunnit ur projekt. Detta medför att kunskapen inom vissa 
områden faller bort. Företag 2 säger att det inte enbart går att dokumentera kunskapen som de 
har om ett krav i ett stort projekt. Det blir alldeles för mycket dokument och ingen läser dem 
nämner intervjupersonen. Företag 2 säger att det är jättesvårt för en ny i ett projekt att enbart 
lära sig om kunskapen i ett projekt utifrån ett dokument. Därför måste det finnas flera saker 
som finns för att gå runt det här. Såsom Företag 2 kör med sitt enterprisearktitekt där de 
hanterar alla sina krav och dokumentation till kraven. De hanterar alla sina krav på samma 
ställe och den dokumentation och prototyper som kan behövas till det kravet. 
 
För att samla in krav så sätter sig Företag 1 med kund och skriver ner det dem säger. De 
kommer även med förslag till dem på bättre lösningar om det skulle behövas. Då man kan få 
dem att välja en bättre väg samt att den kanske få de att välja en bättre lösning som vi på 
företag1 föredrar  
 
4.3 Socialisering 
Socialisering handlar om implicit till implicit kunskapsöverföring. Där kunskap överförs 
genom interaktion mellan två individer i form av samtal, observation, imitation och utövande 
Basu (2015). Både Företag 1 och 2 säger för att samla in sina krav så överför de dem med ett 
möte där de sitter och interagerar med kund.  
 
Socialisering sker genom att erfarenheter, synsätt, mentala modeller och förtroende 
ömsesidigt skapas och utbyts mellan aktörerna (Basu 2015). Även för att överföra den tysta 
kunskapen så håller företag 1 och kravanalytikern i möten med sina utvecklare för att täcka så 
mycket som möjligt av kraven och ge en djupare inblick och mer information kring vad som 
ska utvecklas.   
 
Genom interaktion mellan individer så konverteras tyst kunskap till ny kunskap (Basu 2015). 
Mötena som både Företag 1 och 2 håller i är till för att skapa kunskap. Företagen menar att 
mötena som hålls är ett komplement till all dokumentation. Då de menar att det är svårt att få 
ner den tysta kunskapen på papper. Saide och Mahendrawathi (2015) Säger att socialisering 
mellan två individer medför implicit till implicit kunskapsöverföring. Exempel på 
interaktioner kan vara coaching, Konversation, mentorskap och praktik. Företag 2 nämner att 
de utför mentorskap för att få in nya medarbetare i projektet.  
 
Socialisering handlar om är att träffas och interagera med individer. Det gör Företag 1 när de 
ska samla in krav med kund och skriver ner det dem säger. Företag 1 ger även feedback med 
sin kunskap om bättre lösningar på problemen som kund har. Det gör Företag 1 då de besitter 
i många fall på mer kunskap än vad kund gör och genom att diskutera olika lösningar så 
överför de sin kunskap om skapandet av system. 
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4.4 Externalisering 
Företag 2 använder sig av ett verktyg som heter Enterprisearkitekt där användaren sitter och 
modeller för att ge en grafisk förklaring av det som ska göras vilket är syftet med 
Externalisering. Externalisering överför kunskap från implicit till explicit (Basu 2015).  När 
externalisering används så artikuleras den implicita kunskapen till explicit kunskap, vilket gör 
att kunskapen kan delas och således lägga grund för ny kunskap. Externalisering sker genom 
konceptualisering av idéer vid produktutveckling, där modeller används för att uttrycka tyst 
implicit kunskap. 
 
Även Företag 1 använder sig av modellering för att på ett lätt sätt förklara för sina utvecklare 
vad som ska göras vid utveckling av det nya systemet så att inga krav försvinner under all 
dokumentering. De som skapar dessa modeller är kravanalytikerna som är experter på alla 
krav och vet precis vad som ska finnas med. Detta är något Saide och Mahendrawathi (2015) 
kallar expertis kunskap. När externalisering tillämpas så översätts även den implicita 
kunskapen som erhållits från experter.  
 
4.5 Kombination 
Kombination är en mer komplex och systematisk form av explicit kunskap. När kombination 
hanteras så samlas implicit och extern explicit kunskap in för att sammanföras och bearbetas 
för att utgöra ny kunskap (Basu 2015). Detta utför både företag 1 och 2 när de skapar sin 
dokumentation och inhämtning av krav. Det man kan säga att när kund kommer med sina 
krav så blir det gamla systemet de har så kommer de med extern explicit och implicit 
kunskap. Det som Företag 1 och 2 vill göra är att samla in vad deras gamla system gör och 
hur kund jobbar i det systemet. Det vill de göra för att de ska vet hur kund utför olika saker i 
systemet. Så de kan utforma det nya på bästa möjliga sätt. 
 
Kombination utgör Explicit kunskap till explicit kunskap. Det aktörerna som vill uppnå större 
kunskap får göra då är att de får läsa dokumentation och öka sin explicita kunskap (Saide & 
Mahendrawathi 2015).  Detta skapar företagen genom sin dokumentation och sedan när 
utvecklarna skapar sin dokumentation kring projektet och deras dokumentation om hur de 
skapar systemet. 
 

4.6 Internalisering 
Internalisering medför överföring av explicit till implicit kunskap. När internalisering 
genomför så används den tidigare insamlade explicita kunskapen till att skapa implicit 
kunskap. Det görs genom internalisering på det sättet att man verkar med den nya 
informationen genom handlanden (Basu 2015). Det betyder då att när kravanalytikern i båda 
företagen sitter och jobbar med sin dokumentering så skapar de implicit kunskap genom att 
läsa sin dokumentering. Samma sak gäller för de utvecklare som läser dokumentering som 
kravanalytikerna har skapat. De skapar sig då implicit kunskap när de sitter och jobbar utifrån 
dokumenten som har skrivit med alla krav på. 
 
Detta är en process som överför explicit till implicit kunskap där metoder som till exempel 
skriva nya dokument där problem som ofta uppkommer beskrivs (Saide & Mahendrawathi 
2015).  Anställda måste även dela dokument så att de kan följa varandra i sin kunskap och på 
så sätt bygga på sin implicita kunskap. ”Simulation or experimantation” där ett uttryck som 
författarna tar upp och med det så vill han beskriva lärdom genom att utföra uppgifter. 
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Detta är något som Företag 2 är bra på för att de sitter och jobbar i Enterprisearkitekt där de 
samlar alla dokument som de jobbar med på samma ställe. Så då är det bara för nästa person 
som ska jobba med det kravet eller den delen i det nya systemet att plocka fram 
dokumentationen som finns kring det. Där skapar vi implicit kunskap i form av att de 
anställda delar med sig av sin kunskap mellan varandra. 
 
4.7 Prototyping 
En prototyp har i uppgift att representera en demonstration av innehållet eller de funktioner 
som det riktiga systemet som ska implementeras ska ha (Grundén 2012).  Prototypen ger 
användaren en möjlighet att följa utvecklingsfasen och ge feedback på det som görs. Syftet 
med en prototyp är att ge användaren en inblick i hur gränssnittet och känslan att navigera 
genom det kommande systemet och ge feedback på hur det kan tänkas se ut (Grundén 2012). 
Prototyping är en stor del av figur 6 och des påverkan på hur kravdokumentationen kommer 
se ut. Båda företagen jobbar med prototyper. Företag 2 jobbar med prototyper för att samla in 
karv och kunskap från kund. Den hjälper Företag 2 att samla in kunskapen från kund då kund 
inte vet vilken kunskap som Företag 2 behöver. Så med hjälp av en prototyp så får Företag 2 
fram den implicita kunskapen från kund. För att hantera och samla in så körde de mycket med 
prototyping och demos för kund så att de skulle få sig en uppfattning om hur systemet skulle 
se ut. För kravanalytikern jag intervjuade sa att kund ofta inte vet vad de vill ha och på så sätt 
gjorde det väldigt svårt att få ut någon kunskap över huvud taget från kunden. Då gjorde de så 
att de skapa en prototyp som de visar upp för kund. Kravanalytikern sa då att det blev lättare 
för kund att yttra sig och berätta mer hur de tänkt sig när de fick den här prototypen framför 
sig.  
 
Företag 1 använder prototyper för att överföra implicit kunskap mellan kravanalytiker och 
utvecklaren. Så genom prototypen så skapar sig utvecklaren hos företag 1 implicit kunskap 
om hur systemet ska se ut och byggas upp funktionsmässigt. Alltså det Verktyg som Företag 1 
använder sig av för att kringgå hindret med bristande kunskap och förståelse i 
kravspecifikationen. Det är att de använder sig av prototyping där de ritar upp allt från 
wireframes till lite mer ingående prototyper för att hjälpa till att förklara hur de har tänkt sig 
att systemet ska se ut. Till det så förbereder de dokumentation till prototyperna och vanlig 
kravdokumentation för att på ett så bra sätt som möjligt kunna förklara för utvecklarna hur de 
vill ha det. Sedan har de regelbundna möten för att uppdatera och prata om kraven så att de 
täcker allt så att ingen ska missuppfatta vad kunden egentligen vill ha. 
 
Något som kan ses som en nackdel med prototyping är att förväntningarna på 
implementationstiden är lite missvisande då kund inte alltid är med på att det är en prototyp 
som utvärderas (Grundén 2012). Därför så måste en leverantör vara med och förmedla till 
kund vilken mängd arbete som projektet kommer att ta.  
 
Hanselius et.al. (2009) säger att huvudargumentet med prototyping är att snabbt och effektivt 
ta fram kraven som kund har på systemet. Detta gör så att hanteringen och utvecklingen av 
eventuella problem brister rättas till. Detta är något som Företag 2 använder sig av för att ta 
fram kraven från kund. Medan Företag 1 använder sig mer av prototyping för att förmedla 
kunskapen till sina utvecklare. 
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4.8 Kravhanteringsprocessen 
 
Vid framställning av en kravspecifikation så bildar ett antal olika aktiviteter en 
kravhanteringsprocess. Med hjälp av denna process så ska en kravspecifikation framställas 
Wiktorin (2003). Dessa är något vi kan se ingår även i figur 6. 
 
De aktiviteter som behövs är: 

 Insamling 
 Dokumentation 
 Prioriteringar 
 Verifiering och validering 
 Förvaltning 

 
Dessa aktiviteter säger Wiktorin (2003) ska finnas med i en kravhanteringsprocess, men de 
behöver inte ske i den ordningen som de är uppstaplade ovan. Men vissa måste ske efter 
varandra, det går inte att dokumentera ett krav om det inte samlats in. Detta som Wiktorin tar 
upp är något som Företag 2 gör. De samlar in alla kraven och försöker bilda sig en 
uppfattning om hur kund vill ha systemet. Sedan går de på dokumentationen. De prioritera 
även sina krav som Wiktorin gör. Om man ska gå efter punktlistan så kommer verifiering och 
validering redan efter insamling för Företag 2. Då de tycker att kund inte alltid ger dem vad 
de behöver så innan de börjar dokumentera ner allt som ska göras så återkopplar de till kund 
med en prototyp och ser om det här är något som de vill ha. Detta är även något som Företag 
1 nämner. De gör på det sättet att de samlar in kraven sedan dokumenterar de kraven som 
kund gett till dem sedan återkopplar de till kund innan de börjar dokumentera mer noggrant. 
Men annars så följer båda företagen Wiktorins kravhanteringsprocess bra. 
 
Wiktorin (2003) tar upp intressenter som är delaktiga i kravhanteringsprocessen. De är 
leverantörer som består av försäljare, analytiker, arkitekter och systemutvecklare. Kunden är 
en annan intressent som består av beställare och användare. Det de båda intressenterna vill få 
ut av detta är att leverantören ska få klarhet i vad som kunden vill ha och kunden vill ha ett 
IT-system som stödjer verksamheten Wiktorin (2003). Då säger Företag 2 att de har rollerna 
som är med och hanterar kraven Kravanalytiker, UX-designer, utvecklare, arkitekt, 
systemanalytiker och testare. Även företag 1 tar upp ett antal roller som är med under 
kravhanteringsprocessen, de har kund, säljare, arkitekt, Ux/ interaktionsdesigner, utvecklare 
och testare. 
 
Denna process kan utföras av endera intressenterna. Ett problem de måste tänka på då är att de 
kan skilja sig åt väldigt mycket då de betonar olika saker Wiktorin (2003). Så vi ett samarbete 
mellan de två intressenterna ger det bästa resultatet. Det Företag 1 nämner är att det finns 
vissa fall där kund har specialister hos sig som satt ihop prototyper. Då måste dessa 
specialister och leverantören samarbeta för att komma med en lösning som passar båda 
parterna. 
 
En annan som tar upp arbetsprocessen med kravställning är Larsson och Lorin (2008). De 
pratar mer om processen när det redan finns ett befintligt system. Vilket kan vara svårt i sig då 
det finns ännu mer implicit kunskap hos användare som man måste få fram för att kunna 
skapa ett bra system. Detta är något som Företag 2 jobbar med då de inte bara skapar helt nya 
system utan även skapar. De använder sig inte av den här arbetsmodellen i dags läget men den 
process som vi pratade om vid intervjutillfället så berättade de att de gjorde förstudier för att 
titta på det befintliga systemet och bygga upp mer kunskap runt det. Men precis som med 
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Wiktorins kravhanterings aktiviteter så borde validering ligga i toppen av modellen innan för 
mycket dokument har skapats. Då både Företag 1 och Företag 2 återkopplar till kund med en 
lista på alla krav så att de försäkrar sig om att de har gjort rätt. 
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5. Slutsatser 
Syftet med denna uppsats är att ta reda hur överföringen av kunskapen i form av krav ska gå 
mellan utvecklaren och arkitekten. Jag vill även ta reda på hur kraven ska dokumenteras i ett 
projekt så att de följer med genom hela projektets gång och hur den implicita kunskapen ska 
tas fram på bästa sätt.  
 
Här nedan kommer jag gå igenom de undersökningsfrågor jag satt upp för uppsatsen. 
 
5.1 Vilka metoder ska kravinsamlaren använda för att få fram de outtalade kraven? 

För att få fram de outtalade kraven som jag har tolka som implicit kunskap i denna uppsats. 
Så måste en leverantör används sig av möten och prototyper och sedan dokument till det. Allt 
det tycker jag är jättebra men det måste lagras på ett bra sätt så att den kunskap som behövs 
lätt kan kommas åt för utvecklaren så att de kan genomför utvecklingen på ett bra sätt.  

 
Den stora faktorn som verkligen ger utslag på överföring av kunskap är prototyper som skapar 
en bild för både utvecklar och kund vilket gör det lättare för dem att förstå vad leverantören 
och kravanalytikern menar med det de säger. För en prototyp kan de sätta sig in i och skapa 
sig en bild och säga ja på den funktionen gör vi så här och inte så där. På det sättet så lyckas 
man dra fram kraven ur kund. För det som vil uppnås är att kund omedvetet eller medvetet för 
den delen berättar hur de brukar göra vid vissa funktioner 
 
5.2 Hur ska kraven dokumenteras så att kunskapen om dem inte försvinner? 

För då gillar jag lösningen som företag 2 använder sig av Entreprisearkitekt som är ett system 
som lagrar allt som behövs veta. Det tycker jag är bra för man kan inte på ett enda möte lära 
sig och komma ihåg allt. Därför tycker jag det är bra med detta för att utvecklaren lätt kan gå 
in och kolla vad som behöver göras.  

 
Varför jag tycker om lösningar som Enterprise arkitekt är för att den samlar verkligen allt på 
samma plats. Det den gjorde också var att dela upp allt på ett väldigt bra sätt. Då är det bara 
för varje enskild utvecklare att gå in och ladda ner det de behöver för att utföra den uppgift 
som de ska utveckla. 
För att kraven inte ska försvinna så tror jag att det måste fokuseras mycket på upplärning 
också av sina utvecklare. Så att kunskap förs vidare mellan utvecklare och andra anställda. Så 
tror verkligen på upplärning i det sättet att de måste sätta in sig i företaget de ska utveckla åt 
så att de får kunskap om hur företaget jobbar och hur de är. På det sättet så skapar de inte lätta 
misstag genom att glömma bort de här små kraven. 
 
5.3 Hur ska nya dokument hanteras vid sammanslagning av projekt? 

Det är därför jag gillar företags 2 arbetssätt att sitta i ett IT-system för att lagar all eventuell 
data och kunskap. Då kan nya utvecklare lätt komma in i systemet då de inte behöver förstå 
varenda del av systemet utan bara använda sig av den relevanta information de behöver.  

 
Med detta system som företag 2 använder sig av så kan den dokumentationen lätt flyttas 
vidare då den är så pass uppdelad mellan alla krav. Det gör det lätt så om det skulle ske en 
sammanslagning så skulle det vara lätt att ta bort det som inte behövs och integrera ny 
dokumentation.   
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5.4 Diskussion 
När jag genomförde min studie så tänkte jag igenom hur jag på bästa sätt kan få en bra grund 
och få så bra resultat som möjligt. Då såg jag inget annat alternativ än att ge mig ut och 
intervjua personer som jobbar dagligen med kravarbete. Vilket de två jag har intervjuat gör, 
de jobbar dagligen med kravhantering och är välinsatta i hur kravhantering går till ute. Då det 
fanns ett stort problem med att förmedla kunskap i form av krav från kund mellan olika parter 
i projektet. Det är tack vare dessa två intervjuer som jag tycker att mitt resultat har en bra 
validitet.  
 
Jag tycker att jag fick fram ett lyckat resultat. Där en lösning på problemet kom fram. Då jag 
tycker den bästa lösningen för att hantera de problem jag diskuterat var att använda ett system 
som Enterprisearkitekt. Där systemet hanterar all dokumentation och modellering som hör till 
dokumenteringen. Det behöver inte vara just detta system då jag själv bara fått det 
demonstrerat och förklarat för mig. Men jag anser att något system av denna sort skulle vara 
väldigt viktigt i ett företag som jobbar med stora projekt.  
 
Det finns väldigt mycket forskning kring överföring av kunskap. Men jag valde detta ämne 
ändå för att jag vill komma åt ett problem som fanns på IT-marknaden. Det problemet var att 
kravhanterarna inte visste vilket det bästa sättet var att överföra den kunskapen om kraven 
som de fick av kund till utvecklarna på bästa sätt. Många tidigare studier visar att det bästa 
sättet att överföra kunskap är att ha en diskussion på möten och använda sig av 
observation/lärling. Vilket är mitt resultat på ett sätt också, för möten och observation är en 
stor del av kunskapsöverföringen. Men jag anser att jag fått en ytterligare lösning på att 
hantera all denna kunskap kring kraven och det är just genom att implementera ett IT-system. 
 

5.5 Förslag på vidare forskning 
Jag anser att det går att använda mina resultat som underlag för att se vad som sker när ett 
företag implementerar ett IT-system för att hantera kunskap om krav. Jag kan även ge som 
förslag att undersöka positiva och negativa effekter med om kunskap försvinner ut ur projekt 
eller jobb. Då det går att undersöka vad som händer om en person med mycket kunskap i form 
av erfarenhet skulle försvinna ur ett projekt.   
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6. Självkritik 
Något som jag kan kritisera mig själv för är att jag skulle haft någon mer intervju till mitt 
empiriska underlag. Detta påverkar min uppsats på det sättet att jag inte kan få bättre validitet 
och få en bättre grund på min uppsats. Anledningen till att det bara blev två intervjuer var att 
jag kontaktade flertalet företag där jag antingen fick ett nej eller inget svar alls. Då fick det bli 
så att jag bara hade två intervjuer. Något jag inte är nöjd över är att båda företagen valde att 
vara anonyma. För jag tycker att om de valde att inte vara anonyma så skulle de ge ännu mer 
trovärdighet till uppsatsen.  
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7. Omnämnande 
 
Jag vill tacka familj och vänner för deras stöd och hjälp under detta arbete. Jag skulle haft en 
väldigt svår tid om jag inte haft deras stöd. Jag vill även ge ett stort tack till respondenterna 
som ställde upp på intervjuer med mig och bidrog med sin kunskap och kompetens inom 
ämnet.  
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Bilaga 
 
Intervjufrågor: 
 

 Hur	ser	en	vanlig	process	ut	för	er	när	ni	jobbar	i	ett	projekt?	

 Vad	använder	ni	för	metoder	för	att	lättare	beskriva	för	utvecklarna	hur	

systemet	ska	se	ut?	

 Hur	mycket	styr	kunden	kravinsamlingen?	

 Vilka	roller	finns	inom	projektet?	

 Hur	går	ni	tillväga	när	ni	samlar	in	krav?	

 Hur	hanterar	ni	de	outtalade	kraven?	

 
 


