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Sammanfattning  

Kravhantering är essentiellt för att lyckas utveckla IT-system som bland annat lever upp till 

beställarens förväntningar och håller budget, vilket bör vara målet för ett IT-projekt. Undermålig 

kravhantering är enligt flera författare en av de största anledningarna till att IT-projekt misslyckas på 

ett eller annat sätt. En dåligt utförd kravhantering kan få flera negativa konsekvenser, vilket är mycket 

vanligt förekommande. En välfungerande kravhantering kan spara mycket pengar och hjälpa till att 

uppnå bra resultat.  

 

I denna kvalitativa fallstudie undersöker vi hur systemleverantörer arbetar med kravhantering och 

vilka problem som de under arbetet upplever. Syftet är att bidra med kunskap kring problem vid 

kravhantering, vad det får för effekter samt hur dessa kan motverkas. 

 

Den kvalitativa fallstudien genomfördes abduktivt där empiri samlades in genom intervjuer hos två 

olika organisationer. Organisationerna som undersökts är systemleverantörer inom olika områden och 

är i denna studie anonymiserade. Den insamlade empirin analyseras och diskuteras utifrån relevanta 

och aktuella teorier kring kravhantering samt de problem som tidigare forskning kartlagt. De problem 

vi har funnit har vi valt att kategorisera in under rubrikerna; kravkvalité, förändring, spårbarhet, 

kommunikation, kunskap samt metodik och resurser. Studiens resultat pekar mot att kravhantering är 

ett komplext ämne då det är en föränderlig iterativ process som löper genom hela IT-projektet samt 

involverar många aktörer. Allt detta gör att det är svårt, men inte omöjligt att lyckas med 

kravhanteringen.  

 

När problem uppstår leder det till merkostnader och förseningar. För att undvika problem i 

kravhanteringsprocessen är medvetenhet, erfarenhet samt ett arbetssätt som efterföljs, 

situationsanpassas och ständigt förbättras viktiga saker som framkommit. Studiens resultat bekräftar i 

flera fall de svårigheter som nämns i tidigare forskning men pekar även mot att det finns sätt att 

undvika, motverka och förebygga dessa. Vikten av att följa arbetssätt, processer och använda lämpliga 

verktyg blir tydlig då organisationerna lyfter fram att det är när dessa frångås som problem uppstår. 

Studien visar att det går att nå ett bra resultat med sin kravhantering vilket både tidigare forskning och 

respondentorganisationerna är bevis på.  

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Requirements engineering is essential to succeed in developing IT systems that meet the client's 

expectations and maintaining the budget, which should be considered the goal for an IT-project. Poor 

requirements engineering is one of the main reasons why IT projects fail. A poorly conducted 

requirements engineering process can result in several negative consequences, which is common. A 

well-functioning requirements engineering process can save a lot of money and facilitate achieving 

good results.  

 

In this qualitative case study, we examine how the system providers are using requirements 

engineering and the problems they experience with this. The aim is to contribute with knowledge 

about the problems in requirements engineering, what the consequences are and how these can be 

countered. 

 

This qualitative case study was conducted abductivly where empirical data were collected through 

interviews in two different organizations. The studied organizations are system suppliers within 

different areas and are in this study anonymous. The empirical data was analyzed and discussed based 

on relevant theories of requirements engineering and the problems that previous research surveyed. 

We have found problems and decided to categorize them under the headings; quality of requirements, 

change, traceability, communication, knowledge, methodology and resources. The results indicate that 

requirements engineering is a complex subject due to its inconsistent iterative nature and because it 

involves many different processes and actors. This makes it difficult, but not impossible to succeed in.  

 

When problem occurs, they lead to additional costs and delays. To avoid the pitfalls the study has 

identified, the key is awareness, experience and to follow the ways of work, adapting to situations and 

constantly try to improve the ways of working. 

 

The study's findings does confirm in many cases the difficulties mentioned in previous research, but 

also points to that there are ways to prevent, deter and prevent these. The importance of following 

work methods, processes and use appropriate tools becomes clear when the studied organizations 

emphasize that it is when they depart from these that the problems arise. The study shows that it is 

possible to achieve a good result with requirements engineering which both previous research and the 

studied organizations proves. 

 

 



 

 

Förord 

Kronjuvelen i vår utbildning, så var det någon föreläsare benämnde kandidatuppsatsen för oss. Oavsett 

vad man vill kalla den så är det här i alla fall slutprodukten och någon slags kompott av vad vi under 

dessa tre år lärt oss på systemvetenskapliga programmet vid Linköpings universitet.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Linda Frygell, du är grym (i dubbel bemärkelse) samt vår 

uppsatsgrupp som stått ut med våra utläggningar och stundtals röriga resonemang. Självfallet vill vi 

även tacka våra respondenter och deras respektive organisationer (ni vet vilka ni är, men det vet inte 

läsaren, om det inte är ni eller vi som är läsaren) för tiden som avvarats för förstudier och intervjuer 

med tillhörande uppföljning.  

 

Slutligen sammanfattas vår uppsatstid med ord från en av de böcker vi diskuterat nästan lika mycket 

som forskningsartiklar; 

 

 

“Long days and pleasant nights.”  

― Stephen King, The Gunslinger (1982) 
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1. Inledning 

I inledningskapitlet introduceras läsaren till ämnet kravhantering genom en bakgrundsbeskrivning 

samt den problematik som ligger till grund för studien. Studiens syfte och de frågeställningar som vi 

ämnar att svara på presenteras tillsammans med de avgränsningar vi gjort. Den tilltänkta målgruppen, 

en disposition över studien samt ett avsnitt om språk- och referenshantering återfinns också i kapitlet. 

1.1 Bakgrund 

Bristande krav ofta är den största felkällan vid utveckling av IT-system (Danielsson 2009: Eriksson 

2007; Hofmann & Lehner 2001). Upp till 70 % av misslyckade IT-projekt kan spåras till undermålig 

kravhantering (Danielsson 2009). Liu, Wu & Meng (2012) skriver att otydliga krav bidrar till 

misslyckanden och är en av de största utmaningarna för projektledare inom IT-projekt. Både teoretiker 

och praktiker är överens om att kravhantering är ett problematiskt område där det finns mycket 

utrymme för förbättring. 

 

De senaste årtiondena har informationsteknologi (IT) gjort enorma framsteg och utvecklingen går 

fortfarande framåt med stora kliv. För att hänga med i utvecklingen och vara konkurrenskraftig krävs 

det att organisationer ständigt förnyar sig och där spelar IT en viktig roll (Cooke 2004). Genom att 

investera i IT, exempelvis i form av förvaltning, vidareutveckling och inköp av nya IT-system kan 

organisationer använda IT för att stödja sin verksamhet samt maximera kundnytta och lönsamhet. De 

flesta av dessa investeringar kan betraktas som IT-projekt. En definition av IT-projekt återfinns i 

kapitel 3. Teori. Tyvärr är det långt ifrån alla IT-projekt som kan ses som lyckade och årligen 

spenderas enorma summor på att bedriva IT-projekt som misslyckas på ett eller annat sätt. Detta finns 

väl omskrivet och exempelvis visar siffror från “The CHAOS report” som utges årligen av The 

Standish Group att upp emot två tredjedelar av alla IT-projekt misslyckas (The Standish Group 2013). 

Hur stor andel som kan anses misslyckade är visserligen omdebatterat men konsensus är att det är för 

många IT-projekt som misslyckas. Glass (2005) frågar sig exempelvis om ett projekt som fungerat väl 

genom hela processen men faller utanför budget med 10 % verkligen kan ses som misslyckat - han 

menar att svaret beror på om man ser det ur ett bokstavligt eller realistiskt perspektiv. Det vi i första 

hand avser med misslyckade IT-projekt i den här studien är när slutprodukten inte på ett godtagbart 

sätt uppfyller det som var ändamålet med investeringen. I andra hand avses IT-projekt som faller 

utanför budget. 
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Misslyckade IT-projekt kan få olika konsekvenser men det resulterar oftast i ekonomiska förluster för 

alla inblandade. Exempelvis leder förseningar till ökade utgifter och eventuellt minskade intäkter för 

den som väntar på slutprodukten. En slutprodukt som efter leverans inte används eller inte används 

som planerat blir också en stor utgift. Enligt Pinto & Mantel (1990) varierar anledningarna till att IT-

projekt misslyckas beroende på mätmetod och typ av projekt men oftast är det flera faktorer som 

tillsammans stjälper ett projekt. Faktorer som Liu, Wu & Meng (2012) anser hör till de vanligaste 

fallgroparna är exempelvis; otydliga eller obestämda krav från kunder, hinder i projektteam, 

otillräckligt stöd från ledning, dålig eller otillräcklig kommunikation samt marknadsmässiga 

förändringar. Många av dessa problem går att härleda till kravhanteringsprocessen. 

Kravhanteringsprocessen är en omfattande process som består av ett antal komponenter som innefattar 

allt från insamling till prioritering och dokumentering av krav. I kapitlet 3. Teori kommer vi förklara 

processen närmare. 

1.2 Problemformulering 

Kravhanteringsprocessen är den enskilt största faktorn till misslyckanden i IT-projekt, ett faktum som 

praktiker såväl som teoretiker är medvetna om (Danielsson 2009: Eriksson 2007; Hofmann & Lehner 

2001). Trots medvetenheten kring problemet misslyckas många IT-projekt på grund av dålig 

kravhantering. Hur kravhanteringsprocessen ska utföras för att fungera bra finns väl beskrivet i både 

litteratur och i olika projektramverk (Firesmith 2007). Tyvärr verkar det som att processen i praktiken 

sällan blir så effektiv och framgångsrik som utlovas med tanke på tidigare presenterad statistik över 

IT-projekts misslyckanden härledda till undermålig kravhantering. 

 

Firesmith (2007) skriver att den största utmaningen med kravhantering inte är att ta fram nya, mer 

avancerade metoder för kravhantering utan att faktiskt använda de kunskaper och metoder som redan 

finns. Lamsweerde (2000) skriver att forskningen kring kravhantering har kommer väldigt långt och 

att det idag finns kunskap för hur kravhantering bör användas för att lyckas. Nuseibeh och Easterbrook 

(2000) skriver att kravhantering kommer att fortsätta spela en mycket viktig roll i både huruvida IT-

projekt kommer att lyckas eller inte men även avgöra kvalitén på slutprodukten. Vi anser att det finns 

en kunskapslucka som behöver fyllas för att försöka minska antalet misslyckade IT-projekt som beror 

på undermålig kravhantering. Luckan anser vi ligger i att användandet av metoder för lyckad 

kravhantering inte görs i praktiken på samma sätt som det beskrivs i forskning. Denna lucka hoppas vi 

med studien bidra till att fylla.    

 

Kravhanteringsprocessen är komplex och kräver samarbete mellan flera olika aktörer för att ett bra 

resultat ska kunna uppnås (Firesmith 2007). Detta samarbete försvåras många gånger av att kraven är 

många, föränderliga och växer under arbetets gång. Kommunikation mellan aktörer är också ofta ett 
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problematiskt område där misstolkningar ofta uppstår på grund av till exempel olika verksamhetsspråk 

(Méndez Fernandez & Wagner 2015; Eriksson 2007). Flera författare pekar på att misslyckanden i 

kravhanteringsprocessen kan bero på att det inte används effektiva metoder för ändamålet. Vi ställer 

oss något kritiska till att lösningen skulle vara så enkel som att använda effektivare metod i alla lägen. 

Danielsson (2009) skriver att kravhanteringen många gånger endast består av en lista som utvecklare 

använder för att bocka av. I dessa fall kan naturligtvis effektivare metoder vara lösningen. Men om 

lösningen vore så enkel för alla, varför ser då statistiken så dyster ut? Firesmith (2007) håller med om 

att effektiva metoder inte används i vissa fall men skriver också att det är kvalitén på de insamlade 

kraven som ofta är dålig. Detta är sedan något som följer med hela vägen genom design, 

implementering och testning. 

 

Roll (2010) går så långt som att säga att det är 200 gånger dyrare att åtgärda ett fel som upptäcks ute 

hos kund eller i sluttestningen jämfört med när felet upptäcks i kravställningen. Flera andra författare 

(Tonnquist 2012; Eriksson 2007) håller med om att det blir dyrare och dyrare att åtgärda brister ju 

längre in i IT-projektet som de upptäcks. Detta pekar tydligt mot att det är viktigt att 

kravhanteringsprocessen fungerar tillfredställande för att undvika onödiga merkostnader.   

Liu, Wu & Meng (2012) skriver att det för en kund kan vara svårt att till en början veta vad de faktiskt 

vill ha ut av ett nytt system, detta då de endast har generella behov. Många system uppfyller inte 

kundernas behov och detta beror delvis på undermålig kravhantering (Nuseibeh & Easterbrook 2000). 

En väl utförd kravhantering resulterar enligt Broy (2006) i att utvecklare vet vad de ska göra, kunden 

vet vad den har att vänta sig och ledningen får tillförlitliga beslutsunderlag. Kravhanteringsprocessen 

är därför viktig även ur ett strategiskt perspektiv. 

 

Det är tydligt att en dåligt utförd kravhantering får negativa konsekvenser på flera olika sätt, vilket är 

mycket vanligt förekommande enligt statistiken. En välfungerande kravhantering kan spara mycket 

pengar och hjälpa till att uppnå bra resultat. Därför är kravhantering ett viktigt ämne för alla som är 

inblandade i IT-projekt. 

1.3 Syfte 

Vi vill med studien bidra till ökad kunskap kring problem i kravhanteringsprocessen i IT-projekt. 

Syftet är att kartlägga vilka problemen är och i andra hand varför de uppstår, vad de får för effekter 

samt hur de kan motverkas. Genom detta hoppas vi kunna generera värdefull kunskap för studiens 

målgrupp, se avsnitt 1.5 Målgrupp. 
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1.3.1 Frågeställningar 

För att kunna uppfylla studiens syfte har vi har formulerat en huvudfråga tillsammans med två 

underfrågor. Underfrågorna kommer kunna hjälpa till att besvara huvudfrågan samt ge en djupare 

förståelse genom att sätta in problemen i en vidare kontext. 

 

o Vilka problem förekommer i kravhanteringsprocessen hos systemleverantörer? 

o Varför uppstår problemen och vad leder de till? 

o Hur kan problemen förebyggas inför framtida IT-projekt? 

1.4 Avgränsningar 

Vi avgränsar oss till att fokusera på problem som isoleras till kravhanteringsprocessen. Problem som 

kan kopplas till kringliggande faktorer som t.ex. budget är inte något vi berör i denna studie. 

Studien kommer fokusera på de problem vi finner hos respondentorganisationerna. Underfrågorna 

kommer behandlas sekundärt då syftet inte i första hand är att kartlägga problemens orsakssamband 

utan att öka förståelsen för problem i kravhanteringsprocessen. Då empirin är ur ett 

leverantörsperspektiv blir följaktligen frågeställningarna främst undersökta ur samma perspektiv. 

1.5 Målgrupp 

Målgruppen för denna studie är studenter, organisationer och personer som i första hand är intressenter 

till ämnet kravhantering inom IT-projekt, i andra hand ämnen som IT-projekt samt systemutveckling. 

En tydlig del av målgruppen är respondentorganisationerna som har uttryckt intresse för studien och 

därmed bidragit med empiri. Vår förhoppning är dock att resultaten kommer att vara generaliserbara 

till viss del så att de även går att applicera utanför respondentorganisationerna. Därför anser vi att 

kunskapsbidraget kan vara värdefullt även för andra organisationer. De studenter som ryms i 

målgruppen är framförallt informatikstudenter på grund av ämnets koppling mellan teknik, människa 

och organisation men även andra studenter som rör sig i gränslandet mellan dessa områden. 

1.6 Disposition 

Studien är upplagd för att läsas i sin helhet men för den som avser att snabbt få en förståelse för 

innehållet rekommenderas läsning av kapitel 1. Inledning och 6. Slutsats. Kapitel 3. Teori, 4. Empiri 

samt 5. Analys och diskussion bör läsas sammanhängande då vi tror att de tillsammans skapar en 

holistisk bild av ämnet kravhantering. Speciellt i avseende “kravhanteringsprocessen” och “problem 

vid kravhantering” som är återkommande rubriker i dessa tre kapitel. 
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Figur 1: Disposition och läsväg 

 

Nedan förklaras kort vad varje kapitel innehåller. 

1. Inledning 

Kapitlet börjar med att en bakgrund till studien presenteras och att ämnet problematiseras. Vidare 

beskrivs studiens syfte, frågeställningar, avgränsningar och målgrupp. 

 

2. Metod 

I kapitlet behandlar vi studiens metod genom att presentera, motivera och diskutera kring möjliga 

tillvägagångssätt. Våra förkunskaper, de praktiska genomförandet och etiska förhållningspunkter 

beskrivs. 

 

3. Teoretisk referensram 

Kapitlet syftar till att ge en teoretisk bild av ämnet samt fungera som en förklaringsgrund i analysen. 

Viktiga begrepp och framförallt teorier kring kravhantering presenteras. 

 

4. Empiri 

I kapitlet presenteras respondenterna och de organisationer som de företräder samt resultat från 

genomförd datainsamling. 

 

5. Analys och diskussion 

Kapitlet innehåller analys och diskussion av insamlad empiri mot befintlig teori. 

 

6. Slutsats och vidare forskning 

I kapitlet sammanfattar vi resultatet av analysen och slutsatser dras. Frågeställningen besvaras och 

kontextualiseras. Förslag på vidare forskning presenteras också. 

 

7. Reflektion 

Det avslutande kapitlet består av reflektion och kritik. Vi reflekterar både kring studiens process så väl 

som resultat. 
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1.7 Språk- och referenshantering 

För att skapa en tydlighet och transparens i arbetet vill vi klargöra våra val kring språk- och 

referenshanteringen. Vid hantering av referenser har vi valt att använda oss av Harvardsystemet. Med 

hjälp av parenteser innehållandes författares efternamn och publikationens år hänvisar vi till källan. 

Vid in text-referenser följs författarens efternamn av publikationens år inom parentes. Genom att 

använda detta system önskar vi klargöra vilka åsikter som är våra egna och vilka som härleds till andra 

källor. I källförteckningen återfinns samtliga referenser som använts i studien för att läsaren ska ges 

möjlighet att granska källor vidare om så önskas. 

 

Majoriteten av den litteratur som använts är på originalspråket Engelska och har därmed fritt översatts 

av oss. Citat eller vissa ord kan komma att lämnas på originalspråk på grund av att en eventuell 

översättning skulle kunna förställa innebörden. Vi förutsätter att läsaren har baskunskaper i Engelska. 

Läsaren bör även ha grundläggande kunskaper inom IT då många fackuttryck förekommer. Vår avsikt 

är dock att de viktigaste begreppen och teorierna ska förklaras i kapitel 3, teori. Vid tvetydiga begrepp 

önskar vi vara tydliga med vad vi avser i det specifika sammanhang som det används. 
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2. Metod 

I kapitlet förklarar vi hur studien har gått tillväga genom att diskutera de filosofiska ståndpunkter som 

studien bygger på samt presenterar det praktiska genomförandet. Vi argumenterar för de olika val som 

gjorts och går även igenom de förkunskaper och etiska aspekter som kan påverka 

studien.  Avslutningsvis presenterar vi även vår kritik mot metoden.    

2.1 Förkunskaper 

Myers (2009) skriver att i ett tolkande perspektiv inverkar förförståelse och erfarenheter på sättet som 

forskaren tolkar insamlad data. Med anledning av detta anser vi det viktigt att vara tydliga med vilken 

förkunskap vi besitter då den kommer att påverka studien. 

 

Vi har under vår utbildning på det Systemvetenskapliga programmet vid Linköpings universitet skaffat 

oss kunskaper på grundläggande nivå kring flera områden som angränsar till det denna studie ämnar 

undersöka. Utbildningen har behandlad bland annat projektledning, systemutveckling, organisationer, 

ekonomi och affärsprocesser. Då valet av inriktning för oss båda har varit IT-Management kan det 

medföra att vi tolkar både teori och empiri ur ett strategiskt perspektiv. 

 

Under utbildningen har vi arbetat tillsammans under flertalet rapporter och mindre studier. Vi har 

därför en bild av hur vi brukar arbeta för att uppnå ett bra resultat. För att inte hamna i “gamla 

hjulspår” har vi inledningsvis i denna studie planerat arbetet enligt de tillvägagångssätt som Göran 

Goldkuhl presenter som kunskapsprojektering (Goldkuhl 2011). Kunskapsprojektering skriver 

författaren är en planerande fas som sedan efterföljs av det faktiska genomförandet av 

kunskapsutvecklingen. Detta anser vi kan bidra med att studien genomförs med en lämplig metod som 

inte påverkas för mycket av hur vi tidigare gjort. Självklart blir det en balansgång med att använda oss 

av erfarenheter vi under utbildningen samlat på oss, samtidigt som vi inte vill att detta styr oss allt för 

mycket. Vår avsikt är att metoden som används ska passa väl för att kunna besvara frågeställningen 

och uppfylla studiens syfte. 

 

Då vi båda har flerårig arbetslivserfarenhet innan vår tid på universitetet ser vi det som en styrka att 

med likvärd men ändå skilda förkunskaper kunna tolka information på ett nyanserat sätt, vilket torde 

styrka våra tolkningar. Genom att kunna sätta saker i en kontext tror vi det kan vara lättare för oss att 

dra slutsatser. Detta kan dock även ses som en nackdel då vi troligtvis kan låsa oss vid ett synsätt och 

istället för att komplettera varandra enbart bekräftar varandra. Vi är väl medvetna om detta och 

försöker därför ha en kritisk inställning till vårt eget arbete samt att ta till oss av synpunkter från de 
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som granskar vårt arbete under processen. Vi är också väldigt nära bekanta med varandra då vi läste 

vår gymnasieutbildning tillsammans och har känt varandra i över tio år, något som vi tror bidrar med 

att vi vågar ha en mycket öppen och kritisk dialog mellan oss. 

2.2 Forskningsansats 

Nedan presenteras och motiveras den kvalitativa tolkande forskningsansats som vi valt för att på bästa 

sätt nå studiens syfte. Detta genom att jämföra mot exempelvis en kvantitativ ansats. Även det 

abduktiva arbetssättet förklaras och motiveras. 

2.2.1 Kvalitativ tolkande ansats 

Inom forskning används primärt två olika typer av forskningsmetodik, kvalitativa och kvantitativa 

metoder (Myers 1997). Ursprungligen utvecklades de kvalitativa metoderna enligt författaren för den 

samhällsvetenskapliga läran med målet att studera sociala och kulturella fenomen. Vidare skriver 

författaren att de kvantitativa metoderna härstammar från naturvetenskaplig forskning även om flera 

av metoderna numera är accepterade inom samhällsvetenskapen. Kvantitativ forskning fokuserar på 

kvantifiering medan kvalitativ forskning fokuserar mer på tolkning av data (Bryman 2011; Myers 

1997). 

 

Epistemologi är enligt Bryman (2011) vad som är eller vad som ska betraktas som kunskap inom ett 

område. Det finns flera olika sådana synsätt men två av dessa kan ses som motpoler till varandra och 

benämns positivism och interpretativism. Positivismen är nära knuten till naturvetenskapen och 

kvantitativa metoder medan interpretativismen i större utsträckning bygger på tolkning och förknippas 

med kvalitativa metoder. Enligt Bryman (2011) handlar ontologi om de sociala entiteternas art eller 

natur och kan grovt delas in i objektivism och konstruktionism. Objektivism förknippas med 

kvantitativa metoder och bygger på att sociala företeelser har en existens som är oberoende av sociala 

aktörer. Konstruktionism är motsatsen, d.v.s. att sociala företeelser skapas av sociala aktörer vilket 

hänger ihop med kvalitativa metoder (Bryman 2011). 

 

Forskning kring informationssystem har och kan bedrivas med både kvantitativa och kvalitativa 

metoder (Myers 1997; Walsham 1995). Vi i rollen som systemvetare hamnar generellt sett i 

gränslandet mellan dessa två metoder då systemvetenskapen både handlar om datateknik men även 

människor och framförallt interaktionen mellan dessa. För att studera tekniska artefakter har historiskt 

sett den kvantitativa ansatsen föredragits medan den kvalitativa ansatsen främst använts i 

samhällsvetenskaplig forskning (Walsham 1995). Vår studie handlar om människor som interagerar 

med IT-system även om det primärt är interaktionen mellan människor och deras synsätt som kommer 

att vara i fokus. På grund av detta kommer vi att använda en kvalitativ ansats. Då kvalitativ forskning 
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är mer fokuserad på individernas tolkning av sin verklighet (Bryman 2011) och en tolkande ansats är 

lämplig för att kartlägga just individers syn på sin verklighet (Walsham 1995) så avser vi att använda 

oss av en kvalitativ tolkande ansats. 

 

Förutom att ta hänsyn till respondenternas tolkningar är det också viktigt att ha förståelse för att våra 

egna tolkningar har stor betydelse (Walsham 1995). Användandet av ett tolkande perspektiv medför 

att våra förkunskaper kommer inverkar på studien i stor utsträckning, därför finns dessa beskrivna i 

kapitel 2.1 Förkunskaper. En kvalitativ tolkande ansats anser vi vara lämplig då vi kan studera få 

organisationer med större djup och få möjlighet belysa ämnet från respondenternas individuella 

synsätt. Goldkuhl (2011) skriver att studier hos enskilda objekt ger större möjlighet att tränga djupare 

ner i aktuellt problem och skapa förståelse för de fenomen som granskas, något som ytterligare styrker 

vårt val. Detta uppnår vi via en fallstudie, som finns beskriven i avsnitt 2.3.1 Fallstudie. 

2.2.2 Abduktiv ansats 

När insamling av empiri föregår teoriinsamlingen och forskaren först undersöker hur verkligheten ser 

ut utan att påverkas i allt för hög grad av teori, oftast i syfte att generera teorier, kallas det induktiv 

ansats (Bryman 2011). Motsatsen till detta, att samla teori innan insamlingen av empiri för att 

undersöka om teorin kan bekräftas med hjälp av empirin kallas för en deduktiv ansats (Bryman 2011). 

Dessa två ansatser kan kombineras och kallas då för en abduktiv eller iterativ ansats (Patel & 

Davidson 2003; Bryman 2011). Detta innebär enligt författarna att forskaren växlar mellan teori och 

empiri och successivt låter resultatet växa fram med hjälp av både teorigenerering och teoriprövning. 

Att arbeta iterativt och växla mellan deduktivt och induktivt arbetssätt känns naturligt då resultat av 

vår insamlade empiri kan leda oss vidare och förändra arbetet framåt. Då det redan finns en stor 

mängd forskning kring problem med kravhantering anser vi inte att en induktiv ansats är lämplig 

eftersom det är onödigt att ”uppfinna hjulet på nytt”. Vi vill inte heller låsa oss vid teori för att försöka 

bekräfta denna utan vill som tidigare nämnt successivt arbeta fram ett resultat genom användning av 

båda arbetssätten.    

2.3 Forskningsmetod 

Vi gjorde i ett tidigt skede en inledande förstudie hos respondentorganisationerna. Tonnquist (2012) 

definierar en förstudie som att förutsättningar analyseras och uppdraget specificeras. Detta stämmer 

väl överens med vad vi gjort; huvudämnet för vår studie, problem vid kravhantering, presenterades 

och vi diskuterade huruvida det var ett problemområde hos deras respektive organisation. Genom att 

försäkra oss om att det var ett område där det fanns utrymme för förbättring kunde vi känna oss 

bekväma i att arbeta vidare med frågeställningen. Detta medförde även att organisationerna var villiga 

att bistå med resurser i form av respondenter. 
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2.3.1 Fallstudie 

För att kunna besvara vår frågeställning och uppnå det som Goldkuhl (2011) skriver; att tränga djupare 

ner i ett specifikt fall, har vi valt att göra en fallstudie. Bryman (2011) skriver att en fallstudie innebär 

ett intensivt studium i en given kontext. I vårt fall skulle studien kunna gå att betrakta som en 

komparativ fallstudie vilket enligt Bryman (2011) innebär att två fall studeras för att kunna jämföras 

med varandra. En fördel enligt Bryman (2011) är detaljrikedomen och mängden data som fallstudier 

tenderar att generera. Vi ser detta som positivt och tror att det kan passa väl in med den kvalitativa, 

tolkande ansatsen på studien.  

2.3.2 Datainsamling och bearbetning 

Kvalitativa intervjuer 

Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer som vår primära källa till empiri. Enligt Bryman (2011) är 

de vanligaste typerna av intervju ostrukturerade och semistrukturerade sådana. Författaren menar att 

skillnaden mellan dessa är att vid ostrukturerade intervjuer ställs frågor av mer generell karaktär och 

intervjuaren utgår ifrån teman snarare än på förhand formulerade frågor. Semistrukturerade intervjuer 

innebär att intervjun är något mer strukturerad och exempelvis utgår intervjuaren från ett frågeschema. 

Respondenten har stor möjlighet att svara på sitt eget sätt i båda typerna av intervju, och utformningen 

kan skilja sig mycket åt från fall till fall (Bryman 2011) därför tycker vi att det är svårt att dela in 

kvalitativa intervjuer i tydliga kategorier. 

 

Intervjuerna tog ca 60 minuter styck och spelades in för att kunna lyssna på materialet i efterhand. 

Bryman (2011) skriver att det är att föredra att spela in intervjuer för att inte missa någon information 

eller behöva fokusera på att anteckna under intervjun. Det är även enligt författaren svårt att i 

efterhand minnas allt som sägs utöver det som antecknas. Vi gjorde under intervjun små anteckningar 

med tidsangivelser för att underlätta vid transkriberingen. 

 

För att i varje intervju knyta tillbaka till huvudfrågan om problem vid kravhantering noterade vi de 

punkter som vi uppfattade som problematiska. Vid slutet av intervjun bad vi respondenterna bekräfta 

att vi uppfattat det som sagts rätt samt gav dem möjlighet att utveckla sina tankar kring det som sagts. 

Vi bad även respondenterna att fritt reflektera kring orsaker och effekter av de upplevda problemen. 

 

Intervjuguide 

En intervjuguide användes för att hålla intervjun inom de ramar vi önskade, varvid vi anser att vår 

valda intervjumetod är mer semistrukturerad än ostrukturerad.  Anledningen till detta val var att inte 

sväva iväg allt för långt från ämnet kravhantering men samtidigt lämna utrymme för respondenten att 
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uttrycka sina tolkningar av ämnet. Detta passar väl med den kvalitativa tolkande forskningsansatsen 

som vi använder oss av. 

 

En intervjuguides syfte är enligt Bryman (2011) att fungera som en lista över de frågor som ska täckas 

vid en semistrukturerad intervju. Intervjuguiden fungerade som ett stöd till våra semistrukturerade 

intervjuer och användes som grund för att kunna föra ett samtal om kravhantering. Respondenterna 

uppmanades att tala fritt och gärna sväva iväg från huvudfrågan för att vi skulle kunna få mer djup i 

svaren. Eftersom intervjuerna var uppdelade, d.v.s. att intervjuerna skedde vid olika tidpunkt hos de 

olika organisationerna och även med viss tid mellan organisationens respondenter. Detta gjorde att vi 

hade möjlighet att justera intervjuguiden efterhand. Intervjuguiden finns att läsa som bilaga 1. 

Urval organisationer 

Kontaktpersonerna hos respondentorganisationerna är bekanta till oss sedan en längre tid vilket gör att 

urvalet är att anse som ett bekvämlighetsurval. Enligt Bryman (2011) är bekvämlighetsurval när 

urvalet består av sådana som för tillfället finns tillgängliga. Vi diskuterade ämnet med 

kontaktpersonerna under förstudien och insåg tidigt att det fanns ett ömsesidigt intresse för denna 

studie. Eftersom båda organisationerna arbetar med systemutveckling är kravhantering något som våra 

kontaktpersoner direkt kunde relatera till. 

 

Urval respondenter 

Kontaktpersonerna på organisationerna fick fria händer att välja ut respondenter åt oss. Därför är 

urvalet av respondenter att betrakta som ett snöbollsurval (Bryman 2011).  Enligt Bryman (2011) är ett 

snöbollsurval när forskaren via valda respondenter arbetar sig vidare fram till andra respondenter via 

rekommendationer. Detta säkerställde att respondenterna hade kunskap om kravhantering i någon 

form även om de hade olika roller i organisationerna. 

 

Transkribering 

Kvalitativa intervjuer genererar vanligtvis stora datamängder (Bryman 2011). Långt ifrån all det data 

som våra intervjuer resulterade i var användbar eller nyttig. Bryman (2011) skriver att det inte är 

nödvändigt att transkribera hela datamängden då det är ett otroligt tidskrävande moment. I enlighet 

med detta var vår ursprungliga plan att endast välja ut och transkribera de delar som vi ansåg 

intressanta och användbara. Trots detta slutade det med att i princip all intervjudata transkriberades då 

vi vid genomlyssningen av materialet inte kunde avgöra vad som skulle kunna vara användbart i 

analysen. 
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2.3.3 Analys 

Vi anser att en bra analys är en analys som lyfter fram för forskningsfrågan relevanta och intressanta 

saker som kan ligga till grund för diskussion. Ryan och Bernard (2003) skriver att det sällan beskrivs i 

forskningsartiklar hur teman identifieras och detta tyder på att det är svårt i detalj att beskriva 

analysens tillvägagångssätt. Vi avser i detta underkapitel förklara hur vår analys gått till. 

Vi har inledningsvis använt oss av en tematisk analys som är en av de enklaste metoderna för att 

analysera data (Ryan & Bernard 2003; Bryman 2011). På grund av vår begränsade erfarenhet anser vi 

denna metod lämplig. Enligt Ryan & Bernard (2003) består processen av fyra steg. Första steget är att 

identifiera teman och underteman, andra steget innefattar att sålla bland de teman som identifierats för 

att få en hanterbar datamängd. Tredje steget innefattar att bygga hierarkier av teman och det sista 

steget är att länka teman till teoretiska modeller. 

 

Ett vanligt sätt som Ryan och Bernard (2003) tar upp för att hitta teman är att hitta nyckelord eller att 

leta efter upprepningar i form av ord och uttryck. Detta har vi använt oss av på vårt transkriberade 

intervjudata. Under denna process inspirerades vi till viss mån av den teori som vi studerat även om vi 

försökte att inte vara låsta till denna. Vi utförde tematiseringen var för sig för att sedan kunna jämföra 

våra resultat med varandra, något som är att betrakta som en form av triangulering. Resultatet blev ett 

väldigt omfattande material som vi därför ansåg oss tvungna att reducera för att få en mer hanterbar 

datamängd. Bryman (2011) skriver att kvalitativa intervjuer tenderar att resultera i stora mängder data 

och vi håller med. 

 

Vi reducerade datamängden genom att diskutera de teman vi identifierat och kom sedan gemensamt 

överens om vilka teman vi trodde var av störst vikt att arbeta vidare med. Detta resulterade i sju olika 

problemområden för kravhantering. Den metod som Rennstam och Wästerfors (2011) presenterar; 

sortera, reducera och argumentera, inspirerade oss och i viss mån använde vi oss av denna. Sortera och 

reducera innebär att få materialet överblickbart och detta gjorde vi genom den tematisering som 

tidigare har beskrivits. 

 

Vid analysen använde vi oss av triangulering mellan teori och empirisk data som en del i det abduktiva 

arbetssättet. Detta anser vi kan öka studiens validitet då de empiriska resultatet jämförs med aktuella 

teorier och sekundärempiri. Inledningsvis använde vi oss av denna metod för att få fram 

problemområden där vi sedan kategoriserade in empirin och teorin under respektive problemområde 

som var förankrade i både teori och vår empiri. När empirin var sorterad återgick vi till teori och 

grävde djupare i varje problemområde för att ytterligare vidga den teoretiska referensramen kring 

dessa. Vi kollade på likheter och skillnader mellan teorier. Även i empirin kollade vi på likheter och 

skillnader mellan respondenter och respondentorganisationer. Analysen genomfördes genom 
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triangulering, där vi jämförde teori mot empiri och växelvis arbetade fram vår analys av materialet. 

Genom att argumentera för våra resonemang med hjälp av empirin och med stöd i den teori vi samlat 

in anser vi att vi har kunnat bygga hållbara argument och få fram en välgrundad analys. 

2.3.4 Teoribehandling 

Litteraturen har varit central i denna studie för att kunna nyttja det abduktiva arbetssättet. Bryman 

(2011) skriver att litteraturgenomgången görs för att forskaren inte ska behöva “uppfinna hjulet på 

nytt”. Syftet med denna litteraturgenomgång var både att öka våra kunskaper inom ämnet och att hitta 

användbar litteratur till analysen. Walsham (1995) skriver att teorier kan användas som en del i den 

iterativa processen för både datainsamling och analys.   

 

Då våra förkunskaper i ämnet var begränsade var litteraturgenomgången förhållandevis omfattande 

och vi började väldigt brett genom att läsa branschnära litteratur som t.ex. Computer Sweden och 

läroböcker i ämnet. Detta är vad Bryman (2011) kallar en narrativ litteraturgenomgång och dess 

primära syfte är enligt författaren att berika förståelsen för ett ämne vilket är precis vad vi gjorde. Den 

narrativa litteraturgenomgången skriver författaren är vanlig i den kvalitativa forskningen och därför 

var det ett naturligt första steg för att få en begriplig och grundläggande förståelse för ämnet. 

När vi fått en bra grund gick vi sedan vidare till att på en mer vetenskaplig nivå läsa in oss på den 

forskning som finns kring kravhantering och problem i kravhanteringsprocessen. Vi har inspirerats av 

det som Shepherd m.fl. (2006 i Bryman, 2011) kallar en systematisk litteraturgenomgång. Denna 

genomgång bygger på att forskaren på ett systematiskt sätt går igenom litteraturen i ett antal steg som 

bygger på varandra. Genom att använda detta arbetssätt har vi kunnat gå igenom de ganska stora 

mängderna vetenskaplig litteratur som krävts för att kunna förankra vårt arbete. På grund av det 

abduktiva arbetssättet har vi hela tiden växlat mellan teori och empiri. Valet av litteratur beskrivs 

närmare i efterföljande avsnitt Urval av teori. 

 

Urval av teori 

Primärt användes för den vetenskapliga litteraturen databaserna hos IEEE men även SpringerLink och 

ScienceDirect. Detta för att få fram litteratur som är vetenskaplig, d.v.s. skriven av forskare, är peer-

reviewed och därmed är tillförlitlig. Till viss del har även publikationens år tagits i beaktning då vi tror 

att litteratur publicerad allt för långt bak i tiden inte är aktuell då kravhantering inom IT-projekt är ett 

föränderligt ämne. Inledningsvis fick vi hjälp av en resurs hos universitetsbiblioteket för att få fram 

lämpliga sökord och databaser. Exempel på sökord som använts är requirements engineering, critical 

success factors, IT-projects, project failure och requirements management.  
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Den branschnära litteraturen valdes utifrån ämnen och inte lika noggrant som den vetenskapliga då 

den främst användes för att för att få en helhetsbild och sätta forskningsartiklarna i kontext. 

Litteraturen är även betydligt mer lättläst och överskådlig jämfört med den vetenskapligt förankrade. 

Urvalet av teori har även på grund av det abduktiva arbetssättet påverkats av det som framkommit i 

empirin. De teman som vi identifierat har exempelvis fungerat som sökord för att få fram ytterligare 

litteratur. 

2.4 Etiska förhållningssätt 

Eftersom att vi lovat respondentorganisationerna att ta del av studiens resultat kan det komma att 

påverka hur vi formulerar framförallt kritik. Detta då vi vill inte vill kritisera organisationerna allt för 

mycket. Samtidigt kan det också leda till att vi framhåller våra resultat som mer revolutionerande än 

vad de är för att visa att studiens resultat är viktigt. Detta måste vi naturligtvis ha i åtanke och försöka 

att inte låta det påverka resultatet av studien. 

 

Vi avser också att vara tydliga med vad som är våra egna åsikter kontra vad som är hämtat från andra 

källor. Detta önskar vi uppnå med den referenshantering som vi beskriver närmare i kapitel 1.7 

Referens- och språkhantering. Vetenskapsrådet (2002, s. 5) skriver “Inför varje vetenskaplig 

undersökning skall ansvarig forskare göra en vägning av värdet av det förväntade kunskapstillskottet 

mot möjliga risker i form av negativa konsekvenser för berörda 

undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare och eventuellt för tredje person. Såväl kortsiktiga som 

långsiktiga följder skall därvid beaktas.” 

 

Vår avsikt är att undvika negativa konsekvenser i största möjliga utsträckning. Vidare skriver 

Vetenskapsrådet (2002) att detta kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa har varit vår utgångspunkt för att 

säkerställa att studien inte påverkar respondenterna negativt. 

 

Informationskravet 

Forskaren skall informera de som berörs om dess syfte (Vetenskapsrådet 2002). Vi kommer att 

informera respondenterna om studiens syfte och på vilket sätt resultaten planeras att användas. 

 

Samtyckeskravet 

Deltagarna i en undersökning har själva rätt att bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet 2002). 

Vi kommer att inhämta respondenternas och deras respektive organisationers samtycke att medverka i 

studien. Respondenterna kommer även ges möjlighet att avbryta medverkan om de så önskar samt läsa 

igenom sammanställningen av intervjun för att undvika feltolkningar. 
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Konfidentialitetskravet 

Deltagarna i en undersökning skall ges största möjliga konfidentialitet och all respondentdata skall 

förvaras så att obehöriga inte kan ta del av den (Vetenskapsrådet 2002). Företagen vi varit i kontakt 

med har haft möjlighet att uttrycka synpunkter kring konfidentialitet och vi respekterar självfallet 

dessa. Vi kommer att se till att respondenter samt namnen på organisationerna de representerar 

anonymiseras. Insamlad data kommer förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig har åtkomst till 

denna. 

 

Nyttjandekravet 

Insamlade uppgifter om respondenterna får endast användas till det tänkta ändamålet om inte annat 

överenskommes (Vetenskapsrådet 2002). De uppgifter vi samlat in för denna studie kommer enbart att 

användas som empiri i denna studie och inte utnyttjas till andra ändamål. 

2.5 Metodkritik 

Nedan presenteras kritik mot studiens metoder genom att motivera och resonera kring källkritik, 

ansats, metod och urval. 

2.5.1 Källkritik 

Enligt Leth och Turén (2000) finns det fyra kriterier som traditionellt används för att bedöma 

lämpligheten och tillförlitligheten i en källa; tid, beroende, äkthet och tendens. Genom att vara kritiska 

och transparenta genom hela processen önskar vi vara tydliga med hur detta kan påverka studien men 

också försöka undvika att det påverkar vårt resultat alls. 

 

Tid 

Tidskriteriet innebär att hänsyn ska tas till den mänskliga glömskan, en utsagas tillförlitlighet minskar 

med tiden som gått från händelsen, samt att hänsyn ska tas till när de fakta som presenteras i ett 

material är insamlat (Leth och Turén 2000). Genom att vara medvetna om detta och ha en kritisk 

förhållning till både litteratur och empiri önskar vi undvika att tidsaspekten påverkar resultatet i stor 

utsträckning. Att be respondenterna vara tydliga med “när” samt använda oss av senaste utgivna 

upplagor av den litteratur vi använder oss av tror vi kan vara enkla sätt att uppfylla kriteriet på. 

 

Beroende 

Tradering innebär att källor refererar till varandra och att den ursprungliga källan försvinner i 

mängden. Enligt Leth och Turén (2000) är det viktigt att i första hand försöka utgå från 

ursprungskällan då data som traderats ofta översätts, avrundas etc. och då kan ge en annorlunda bild än 



16 

 

den som ursprungskällan förmedlat. Vi planerar att i största möjliga mån återgå till ursprungskällan 

och under intervjuerna fråga om personens specifika upplevelser och inte vad den hört av vänner eller 

kollegor. Genom att vara medvetna om denna risk hoppas vi kunna undvika att felaktig eller “saltad” 

data samlas in. 

 

Äkthet 

Enligt Leth och Turén (2000) är det viktigt att se upp för olika typer av förfalskningar, det vill säga om 

en källa är vad den utger sig för att vara. Detta kan förekomma i olika former, exempelvis kan 

faktainnehåll, vem författaren är eller dennes kunskaper samt vem som är utgivare förfalskas. 

Vi hämtar källor från tillförlitliga platser där material är granskat av utgivare, exempelvis IEEE. När 

det gäller intervjudata kan det vara svårt att verifiera äktheten men genom att ställa samma frågor till 

flera personer inom samma organisation hoppas vi kunna få fram tillförlitlig intervjudata. 

 

Tendens 

Den som har intresse av en sak kan alltid misstänkas för att vara otillförlitlig eller tendentiös (Leth och 

Turén 2000). Detta kan ta sig uttryck på olika sätt, från rena lögner till mer subtila sätt som 

förvrängningar av sanningen och uteslutande av fakta. Genom att kolla på flera olika källor, ha i 

åtanke vad syftet med texten är samt för vem som den utgivs eller skrivs önskar vi undvika att detta 

ska påverka studien. Genom att vara tydliga med studiens syfte samt genom anonymisering hoppas vi 

undvika att detta påverkar vår empiriinsamling. 

2.5.2 Ansats 

Enligt Bryman (2011) kan den vanligaste förekommande kritiken av kvalitativ forskning 

sammanfattas till fyra huvudpunkter, forskningen är för subjektiv, svårigheter i att replikera en 

undersökning, bristande transparens samt problem med generalisering. De problem som nämns med 

subjektivitet och replikerbarhet hoppas vi i denna studie kunna motverka genom att tydligt beskriva 

hur vi gått tillväga samt motivera de val vi gjort för att i största möjliga mån skapa en transparens i 

processen. Replikation skriver Bryman (2011) handlar om att en undersökning ska vara möjlig att 

upprepa. Med en tydlig beskrivning av vårt tillvägagångssätt anser vi att vi ökar möjligheten för 

replikation. Författaren skriver dock att replikation inte är vanlig inom samhällsvetenskap och därmed 

anser vi inte att det är av lika stor vikt att uppnå detta med studien. 

 

Angående generalisering så är vi överens om att vi i första hand ämnar undersöka de givna 

organisationerna och problem kring deras kravhanteringsprocesser. Att generalisera resultaten av detta 

hoppas vi är möjligt genom att vi jämför mot litteratur där motsvarande problem finns beskrivna. 
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Utöver det så tror vi att det är svårt för oss att avgöra om resultaten kan vara applicerbara i exempelvis 

andra organisationer och det är upp till läsaren att avgöra om resultaten är överförbara till hens praktik. 

2.5.3 Metod 

Myers och Newman (2007) skriver att kvalitativa intervjuer är bland de mest använda metoderna för 

empiriinsamling inom informationssystemsforskning, dock tas mycket för givet när det gäller 

intervjuer och generellt sett används en förenklad syn på intervjuprocessen. Författarna påvisar att 

intervjuer måste ses som något mer än bara person X som intervjuar person Y. Att endast ange vem 

som intervjuat och hur många denne har intervjuat är inte tillräckligt med information för att få en hög 

tillförlitlighet. De problem som författarna identifierar med denna typ av förenkling är något som de 

anser att andra forskare kan eliminera genom att närmare beskriva sitt tillvägagångsätt. Vi avser att i 

kapitel 2.5 Forskningsmetod förklara hur arbetet gått till för att vara tydliga med detta och därmed få 

hög tillförlitlighet. Med detta hoppas vi eliminera en del av den problematik som författarna nämner. 

Bryman (2011) skriver att intervjuer som metod ibland kritiseras. Då respondenten kan modifiera sina 

svar eller rent av undvika att svara på frågorna menar författaren att all information inte samlas in. 

Eftersom organisationerna redan innan har uttryckt intresse för att ta del av resultaten av vår studie 

samt att respondenterna anonymiseras tror vi dock att intervjuerna kan ses som tillförlitliga. Vår 

begränsade erfarenhet av kvalitativa intervjuer och intervjuteknik kan även komma att påverka det 

insamlade data. För att få ut så tillförlitlig data som möjligt har vi skapat en intervjuguide som vi haft 

stöd av under intervjuerna. 

2.5.4 Urval 

När det gäller urval av respondenter skriver Myers och Newman (2007) att det kan vara negativt att 

bara intervjua “stjärnor” i verksamheter eftersom det begränsar bilden av organisationens helhet. 

Genom att intervjua människor på olika nivåer skriver de vidare att det är det möjligt att få en bättre 

och mer rättvis bild. Bryman (2011) nämner också olika typer av urval och poängterar att urvalet ska 

vara relevant för problemformuleringen. För att inte själva påverka urvalet i allt för stor utsträckning 

har vi bett våra kontaktpersoner hos organisationerna att välja ut respondenter som de tror kan svara på 

frågor om problem med kravhantering. Detta flyttar dock över ansvaret på organisationen att 

tillhandahålla de personer som de anser är mest lämpliga att representera organisationen i ämnet. 
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel går vi igenom centrala teorier relaterade till studiens område. Kapitlet är tänkt som ett 

stöd för att förstå innehållet i efterföljande avsnitt. Kapitlet har genom det abduktiva arbetssättet vuxit 

fram parallellt med empirin.     

3.1 Kravhantering 

I detta avsnitt presenteras kravhantering generellt i förhållande till systemutveckling. 

3.1.1 Krav 

Enligt NE (2016) innebär är ett krav ”oeftergivligt önskemål som ofta ställs som villkor för att utföra 

el. godta ngt”. Denna generella tolkning fungerar bra men när vi pratar om krav i avseende IT behöver 

vi förtydliga begreppet ytterligare. Det vi avser med krav i denna studie förklaras bra genom den 

definition som Wiktorin (2003) använder sig av “Ett krav är en önskvärd egenskap eller funktion hos 

ett IT-system”. Något som skiljer är till vilken grad ett krav ska uppfyllas, enligt den första 

definitionen är det “oeftergivligt”. Eriksson (2007) menar därför att just ordet krav kan vara lite 

missvisande och skriver vidare att krav är förhandlingsbara i större eller mindre utsträckning. I och 

med detta är det viktigt att uppmärksamma vikten av att kunna mäta kravuppfyllnaden. Eriksson 

(2007) och Wiktorin (2003) menar att ett krav bör vara formulerat så går att avgöra till vilken grad det 

är uppnått. 

 

Nuseibeh och Easterbrook (2000) skriver att kravhantering syftar till att möta verkliga mål både 

genom att besvara både “vad” och “varför” i ett system som ett krav ska tillföra. Vidare skriver de att 

den vanligaste engelska benämningen på kravhantering, ”Requirements engineering”, är väldigt bred 

och bör delas in i mer specifika definitioner som exempelvis software system ”requirements 

engineering” för att förtydliga vad det innebär. Chikh & Aldayel (2012) menar att målet med 

kravhantering är att hjälpa organisationer nå sina mål. 

3.1.2 Typer av krav 

Huvudsakligen kan man dela in krav i två kategorier, funktionella och icke-funktionella krav (Eriksson 

2007; Chung et al 2012). Funktionella krav beskriver vad ett system ska göra eller kunna utföra. De 

Icke-funktionella kraven beskriver enligt författarna hur ett system ska fungera och kallas av vissa 

författare för egenskapskrav eller kvalitativa krav. Icke-funktionella krav är således de som rör 

användbarhet, tillförlitlighet och prestanda. 
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3.1.3 Aktörer 

Det är många aktörer som är inblandade i en kravhanteringsprocess. Vilka dessa aktörer är, vad deras 

ansvar är samt vad de benämns som kan skilja sig åt mellan olika projekt. Vi har sammanfattat vilka 

några av dessa aktörer är samt vad deras huvudsakliga ansvar för just kravhantering är i följande 

tabell, baserat på Eriksson (2007). 

 

Tabell 1: Aktörer vid kravhantering 

Benämning Ansvar 

Kravledare, kravanalytiker, 

systemägare 

Samlar in, dokumenterar och strukturerar alla övergripande och 

detaljerade krav. Kan ha motsvarande ansvar som projektledare, men 

specifikt för kravhantering. 

Projektledare, 

förvaltningsledare 

Övergripande ansvar för att systemets krav är rätt. Har mandat att 

fatta beslut om ändringar som inte påverkar tidsplanen eller den 

totala kostanden. 

Beställare, kund Ansvarig för att en komplett kravspecifikation finns. 

Användare Medverkar i kravinsamlingsarbetet. Kvalitetssäkrar prototyper, 

kommer med idéer och förbättringsförslag. 

Verksamhetsspecialist Specialist som agerar expert inom sitt område. 

Styrgrupp Beslutsfattande i frågor rörande tid och budget. 

Leverantör Tolkar krav och bemöter dessa med lösningsförslag. 

 

Det är viktigt att ha en grundförståelse för de aktörer som förekommer i kravhanteringsprocessen för 

att kunna förstå både den empiri samt den analys som senare presenteras. Det är svårt att förtydliga 

aktörernas ansvarsområde ytterligare då de kan finnas stora skillnader mellan olika organisationer och 

IT-projekt (Eriksson 2007). IT-projekt och kravhanteringsprocessen har generellt sett fler aktörer än de 

som presenteras ovan, de som återfinns i tabellen ovan är dock att anse som de viktigaste och vanligast 

förekommande. 
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3.1.4 Systemutveckling 

Det finns många verktyg, ramverk och metoder för att arbeta med systemutveckling. 

En stor skillnad i hur man går tillväga beror på om man arbetar sekventiellt eller inkrementellt 

(Benyon-Davies 2009). Vid sekventiell utveckling utvecklas systemet i en enda sekvens till skillnad 

från inkrementell, även kallad agil utveckling (se 3.1.5 Agila arbetsmetoder), där systemet levereras 

bit för bit. Detta påverkar naturligtvis hur kravhanteringsprocessen kommer utföras då 

kravhanteringen är en del av systemutvecklingsprocessen (Eriksson 2007). 

 

Traditionellt ser man på systemutvecklingsprocessen som ett antal steg som ska genomföras. Benyon-

Davies (2009) pratar om en systemlivscykel i fem steg; planning, analysis, design, implementation och 

maintenance. När ett nytt system är utvecklat hamnar det alltså i förvaltningsfas där cykeln börjar om. 

Eftersom detta är en cykel så fortsätter processen kontinuerligt och då kravhanteringen är en del av 

systemutvecklingsprocessen så fortsätter denna också. På så sätt är kravhantering aktuellt både vid 

nyutveckling och vidareutveckling av system. 

3.1.5 Agila arbetsmetoder 

Martin(2003) definierar agil som kvick, lättrörlig, eller vig – något som i sig förklarar vad det agila 

arbetssättet ska vara. Det agila arbetet härstammar ursprungligen i Lean Production, ett arbetssätt där 

allt som inte är värdeskapande för kunden skalas bort (Cobb 2011). Under slutet 1990-talet började 

många olika metoder för systemutveckling publiceras, där alla hade olika blandningar av gamla och 

nya idéer för hur utvecklingen skulle göras på bästa sätt. Gemensamt för de allra flesta var att (jämfört 

med tidigare arbete) så var kontakten mellan kund och uppdragsgivare tätare och kommunikationen 

skulle ske från person till person, hellre än via tunga dokument. Detta resulterade år 2001 i det agila 

manifestet: 

 

“We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it. Through 

this work we have come to value: Individuals and interactions over processes and tools. Working 

software over comprehensive documentation. Customer collaboration over contract negotiation. 

Responding to change over following a plan. That is, while there is value in the items on the right, we 

value the items on the left more.” (Beck m.fl. 2001) 

 

Det agila manifestet skrevs av 17 personer av olika bakgrund som ville sammanställa en ny metodik 

som var enklare och inte lika svårhanterlig som de dåvarande metoderna (Martin 2003). Utifrån 

manifestet arbetades sedan 12 principer fram, som beskriver vad det agila arbetssättet strävar efter att 

uppnå. Det finns ett antal olika agila metoder, t.ex. Scrum. Gemensamt för alla de olika agila 

modellerna som kom att följa och/eller påverkas av det agila manifestet är att arbetet utövas 



21 

 

inkrementellt/iterativt där utvecklarna regelbundet levererar delleveranser till kunden och därmed 

utvärderas produkten under utvecklingstiden (Björkholm & Brattberg 2010). 

 

Scrum 

Scrum är en arbetsmetod som är i första hand riktad mot utveckling av mjukvara eller system men är 

även användbar i andra typer av projekt (Tonnquist 2012, Cobb 2011). Ken Schwaber och Jeff 

Sutherland som utvecklat Scrum, skriver att Scrum bör ses som ett processramverk där möjligheten att 

använda sig av olika metoder och tekniker finns (Schwaber & Sutherland 2013). Vidare skriver 

författarna att ramverket består av bland annat ett scrumteam med olika roller, artefakter, regler och 

aktiviteter som är grunden i Scrum. 

 

 I Scrum används olika typer av backloggar för att hålla ordning på vad som behöver göras i form av 

krav. Dels finns en etapplogg för varje etapp och dels en större produkt-backlogg med större delar och 

krav som rör hela produkten (Tonnquist 2012). Tonnquist (2012) skriver att de olika etapperna som är 

karaktäristiskt för det agila arbetssättet kallas inom Scrum för sprintar. Sprintarna är vanligtvis 2-4 

veckor långa och Schwaber och Sutherland (2013) skriver att sprintarna är hjärtat i Scrum. En sprint är 

en del av en etapp, eller sprintlogg som i sin tur är en del av en större produktlogg. I produktloggen 

kan varje del resultera i en delleverans till kunden (Tonnquist 2012). Innan varje sprint skriver 

Schwaber och Sutherland (2013) att en sprintplanering görs. Under sprintplaneringen bestämmer hela 

teamet tillsammans vad som ska uppnås under sprinten. Det är Scrum Masterns ansvar att detta görs. 

Efter planeringen hålls sedan dagliga möten på 10-15 minuter för att uppdatera teamet och planera de 

närmsta 24 timmarna. I slutet av varje sprint hålls ett möte för att se över hur sprinten har gått, vilka 

lärdomar som tas med inför nästa sprint med mera. Detta ska enligt Schwaber och Sutherland (2013) 

göras innan nästa sprintplanering och bör hållas kort. När en sprint är avslutad och lärdomarna är 

insamlade, görs nästa sprintplanering och cykeln börjar om igen. 

3.2 Definition av begrepp 

Nedan presenteras ett antal begrepp som återkommer i följande kapitel. Begreppen presenteras så som 

författarna till denna studie ämnar använda dem då vissa begrepp kan tolkas på olika sätt. 

 

Intressent 

Benyon Davies (2009) anger en intressent som någon som påverkar, påverkas av eller anser sig 

påverkad av något. Nuseibeh och Easterbrook (2000) skriver att intressenter (stakeholders) för 

kravhantering är individer eller organisationer som har något att antingen vinna eller förlora på hur bra 

ett system blir. Intressenter kan exempelvis vara kunder, utvecklare eller användare. Hur involverade 

de olika intressenterna är i kravhanteringsprocessen beror på vilken typ av system som utvecklas. I 
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denna studie använder vi oss av en kombination av dessa definitioner och intressenter kan därmed 

innebära många olika personer både i och utanför en organisation som i någon form berörs av 

kravhanteringen. 

 

IT-projekt 

Tonnqvist (2012) och Liu, Wu & Meng (2012) definierar ett IT-projekt som ett tidsbegränsat uppdrag 

med bestämda resurser och avgränsade mål som utförs av en tillfällig organisation. I den tillfälliga 

organisationen arbetar projektmedlemmarna under särskilda arbetsformer tillsammans och kan bestå 

av både interna resurser och konsulter. Resultatet av ett IT-projekt är en unik IT- produkt. 

 

MoSCoW-modellen 

MoSCoW är en metod för prioritering och är tänkt som ett hjälpmedel för att hjälpa till att prioritera 

olika krav (Tonnquist 2012). Kraven delas in i Must have, Should have, Could have och Would have. 

Detta gör enligt författaren det möjligt att prioritera krav som måste vara med och kan lätt prioritera 

ner krav som borde eller skulle kunna finnas om det blir brist på tid. 

 

Systemleverantör 

Med systemleverantör avser vi den part som utvecklar och levererar IT-system. Utvecklingen kan vara 

både för den egna organisationen eller för externa kunder. Det kan både handla om vidareutveckling 

av befintliga system eller utveckling av nya. I denna studie är respondentorganisationerna att betrakta 

som systemleverantörer. 

 

Utvecklare 

Vi avser med termen de som arbetar med att utveckla eller vidareutveckla IT-system. Vi använder 

ordet som ett samlingsnamn för de roller som arbetar kodnära och praktiskt bygger IT-system. Vi 

inkluderar alltså inte de roller som beskrivs i 3.1.3 Aktörer i begreppet. 

  

Vattenfallsmodellen 

Vattenfallsmodellen är det klassiska arbetssättet för projekt där exempelvis system utvecklas en fas i 

taget, där varje fas bygger på föregående (Tonnquist 2012). Modellen anses vara stel och är inte 

anpassad för snabba förändringar varpå Tonnquist (2012) menar att den inte längre är lika populär då 

den ersatts i stor grad av agila arbetsmetoder. Vattenfallsmodellen är vad Benyon Davies (2009) 

benämner som sekventiell utveckling (se 3.1.4 Systemutveckling). 
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Ärendehanteringssystem 

Schäl (1996) menar att ett ärendehanteringssystem är ett system som automatiserar en affärsprocess, 

helt eller delvis, där dokument, information och uppgifter överförs från en deltagare till en annan för 

åtgärder, enligt en uppsättning procedurregler. I denna studie används begreppet för den programvara 

som hanterar krav hos respodentorganisationerna. 

3.3 Kravhanteringsprocessen 

Kravhanteringsprocessen finns väl beskriven av flera olika författare. Processen ser i mångt och 

mycket lika ut, även om författarna döper faserna till olika saker. Samtliga av de undersökta 

modellernas författare skriver de att de olika faserna inte nödvändigtvis ska ses som en speciell 

ordning, men vissa logiska beroenden finns. Som exempel nämner Wiktorin (2003) att ett krav inte går 

att dokumentera innan det är identifierat. 

 

I tabellen nedan har vi kategoriserat fem olika kravhanteringsprocess-modeller från fem olika 

författare. De olika färgerna representerar olika komponenter i processen. Detta visar tydligt att 

modellerna har mycket gemensamt och är i stora drag varianter av samma process. Anledningen att vi 

har valt Wiktorin (2003) som utgångspunkt är att vi anser denna indelning vara lätt att förstå utan stora 

förkunskaper samt att den delar in processen på ett sådant sätt att de andra författarnas processer 

passar in. Indelningen är också den som bäst stämmer överens med det som framkommit i empirin.    

 

 

Figur 2: Jämförelse mellan kravhanteringsprocessens faser 

 

3.3.1 Insamling 

Insamling är något som förekommer i samtliga av de modeller för kravhanteringsprocessen som vi 

undersökt. Lamsweerde (2000) anger ett steg innan den faktiska insamlingen, domänanalys, som är en 

förstudie där bland annat intressenter identifieras och förutsättningar kartläggs. De andra författarna 

anser att detta är en del av insamlingen och exempelvis skriver Eriksson (2007) att identifiera 

intressenter är en förutsättning för att kunna samla in krav. 

 



24 

 

Det finns olika metoder för att samla in krav: workshop, intervjuer, enkäter, observationer, 

användningstest, prototyper, användarfallmodellering, personas, card sorting etc (Hoffman & Lehner 

2001). Enligt Aggarwal & Singh (2007) är det viktigt att vara införstådd med att alla metoder har sina 

fördelar respektive nackdelar och att metoderna därför måste väljas för att passa det specifika fallet. 

Hoffman & Lehner (2001) skriver att insamlingsmetoder också skiljer mycket beroende på typ av 

produkt som utvecklas. Eriksson (2007) håller med om detta och tillägger att det krävs att flera 

personer representerar användarna av systemet för att kunna samla in rätt krav. 

3.3.2 Dokumentation 

De dokumenterade kraven används av flera parter såsom utvecklare, kunder, projektledare, beställare 

och testare (Eriksson 2007). Parterna använder dokumentationen för varierande ändamål och deras 

verksamhetsspråk kan skilja sig i stor utsträckning, därför kan flera typer av dokumentation behöva tas 

fram beroende på vem som är den tänkta mottagaren (Eriksson 2007; Aggarwal & Singh 2007). 

Wiktorin (2003) skriver att kravspecifikationen som är resultatet av dokumentationsprocessen skall 

vara underlag för att inledningsvis träffa avtal mellan beställare och leverantör och senare vara 

styrande vid utveckling och förvaltning. En kravspecifikation kan variera till utseende och innehåll, 

det finns en standard, ”IEEE 830-1998”, som ofta är utgångspunkt för kravspecifikationer. Standarden 

är att betrakta som en grund att skapa sin egen kravspecifikation utifrån och syftet är att få 

kravspecifikationer som liknar varandra så att det inte skiljer sig allt för mycket från fall till fall 

(Eriksson 2007). Standarden är i mångt och mycket ett sätt att undvika de vanligaste problemen som 

kommer från dålig spårbarhet och dokumentation (Chikh & Aldayel 2012).   

3.3.3 Prioritering 

Syftet med att prioritera är att kunna välja vilka krav som ska realiseras först. För att detta ska vara 

möjligt måste kraven rangordnas och detta görs ofta genom kategorisering av kraven (Wiktorin 2003). 

Prioritering handlar enligt Lamsweerde (2000) till stor del om förhandling mellan projektets olika 

aktörer men även riskvärdering. Eriksson (2007) skriver att det främsta syftet med prioritering är att 

identifiera vilka krav som ger mest värde för pengarna. 

3.3.4 Verifiering och validering 

Oavsett noggrannheten vid insamling och dokumentering kommer oklarheter och ofullständigheter 

finnas i kraven (Firesmith 2007). Därför finns det behov av att kontinuerligt verifiera och validera krav 

och den utvecklade produkt som ska uppfylla dessa (Hoffman & Lehner 2001). Det finns en viktig 

skillnad mellan verifiering och validering som enligt Wiktorin (2003) handlar om att vid verifiering 

utreder man hur ett system uppfyller kravspecifikationen medan man vid validering utreder hur ett 

system lever upp till användarnas behov. Det är viktigt att detta utförs återkommande för att undvika 
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onödiga kostnader (Eriksson 2007; Hoffman & Lehner 2001). Detta på grund av att det blir dyrare att 

åtgärda ett fel desto senare i systemutvecklingsprocessen som det upptäcks. 

3.3.5 Förvaltning 

Förvaltning innebär ett strukturerat angreppssätt för att hantera ändringar och spårbarhet i kraven 

(Wiktorin 2003; Eriksson 2007). Då förändringar i krav kan få stora konsekvenser är det viktigt att 

detta görs på ett bra sätt. Ett vanligt sätt är att låsa kraven under tiden de utvecklas och finns förslag på 

ändringar från något håll så hanteras de via ett ändringsråd. Ändringsrådet består av personer från både 

leverantörs och beställarsidan som analyserar vad förändring får för effekter samt vad det kommer att 

kosta. Det är ändringsrådet som tar beslut om förändringar ska genomföras eller ej. Lamsweerde 

(2000) skriver att förvaltning innefattar att modifiera krav för att anpassas efter förändringar eller nya 

mål som uppkommer under resans gång. 

3.4 Problematik vid kravhantering 

Problem som kan uppstå vid arbete med kravhantering är ett välstuderat område d.v.s. mycket 

forskning finns som behandlar ämnet. Problemen kan uppstå i olika delar av kravhanteringsprocessen. 

Vid granskning av tidigare forskning har vi kunnat utröna att de problem som olika författare väljer att 

lyfta fram oftast liknar varandra. I tabellen nedan visar vi de problem som lyfts fram i tre ofta citerade 

artiklar. Det skiljer över 10 år mellan den äldsta och den yngsta artikeln och trots detta finns stora 

likheter i de identifierade problemen. Många problem stämmer mellan artiklarna men det finns också 

skillnader, något som påvisar att det inte finns ett entydigt svar på vad som är problematiskt. Dock 

anser vi att det pekar på att det finns en tydligt bevisad problematik kring kravhantering. Flera av 

artiklarnas nämnda problem stämmer också överens med det som studiens respondenter lyft fram. Här 

nedan följer en tabell över problemen artiklarna tar upp.  
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Tabell 2: Problem vid kravhantering 

Méndez Fernández & Wagner (2015)   Niazi & Shastry (2003) 

Incomplete/hidden requirements   Requirements growth 

Moving targets   Requirements are inconsistent or incomplete 

Time boxing   User communication 

Separation requirements from solution   Vague initial requirements 

Underspecified requirements   Complexity of application 

Communication flaws to customer   Lack of requirement management 

Inconsistent requirements   Requirements don't reflect the real need of the stakeholder 

Communication flaws in team   Poor user understanding 

Missing traceability   Inappropriate skills 

Gold plating   Lack of defined responsibility 

Terminological problems   Lack of training 

Insufficient support by customer   Business needs are not considered 

Unclear responsibilities   Inadequate traceability 

Volatile domain   Staff retention 

Weak access to customer needs     

Insufficient support by project lead   Firesmith (2007) 

Technically infeasible requirements   Poor requirements quality  

Weak relationship to customer   Over emphasis on simplistic use case modeling  

High degree of innovation VS degree of acceptance   Inappropriate constraints 

Unclear non-functional requirements   Requirements not traced  

    Missing requirements  

    Excessive requirements volatility including unmanaged scope creep 

    Inadequate verification of requirements quality  

    Inadequate requirements validation  

    Inadequate requirements management 

    Inadequate requirements process  

    Inadequate tool support  

    Unprepared requirements engineers  

 

 

Som tabellen ovan påvisar har tidigare forskning kartlagt problem vid kravhantering utförligt. I likhet 

med kravhanteringsprocessen har författarna identifierat liknande problem men benämner dem ibland 

med olika termer. Tabellen visar på att det finns en tydlig problematik kring kravhantering som går att 

härleda till olika delar av processen. Vi har jämfört dessa tre artiklar och med stöd av den empiri vi 

samlat in har vi skapat teman för olika problemområden. Dessa teman är kravkvalité, förändring, 

spårbarhet, kommunikation, kunskap, metodik och resurser. Vi kommer nedan gå igenom varje tema 

mer i detalj och presentera de olika författarnas syn på problemen. 
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3.4.1 Kravkvalité 

Med kravkvalité avser vi kvalité på kravet i sig, d.v.s. problem som är direkt kopplat till ett krav. 

Firesmith (2007) skriver att kvaliteten på många krav ofta är dålig. Med dålig kvalitet avser författaren 

exempelvis krav som är tvetydiga, osammanhängande, ofullständig, inkonsekventa, felaktiga, 

inaktuella eller omöjliga. Att krav ofta saknas samt att krav inte speglar det som ursprungligen var 

avsikten med kravet är också vanliga problem (Niazi & Shastry 2003; Méndez Fernández & Wagner 

2015; Firesmtih 2007). Firesmith (2007) menar att detta ofta beror på otillräcklig kommunikation med 

intressenter samt att det i många fall prioriteras att börja utveckla framför att arbeta fram kraven 

ordentligt. En låg kravkvalité följer systemutvecklingsprojektet genom hela processen och gör det 

svårt att uppnå ett bra resultat. Undermålig kravkvalité kommer ofta ur andra problem såsom 

kommunikations-, metodik- och kunskapsproblem och därför är det svårt att se på problemen som 

enskilda faktorer med enkla orsakssamband (Firesmith 2007; Méndez Fernández & Wagner 2015).     

3.4.2 Förändring 

Med förändring avser vi när krav ändras. Förändringar kan uppstå av olika skäl, exempelvis genom 

ändrade omvärldsfaktorer. Förändring som problemområde i denna studie är dock endast kopplat till 

förändringar i kraven, en förändring i omvärlden är inte ett problem i sig självt. Att krav ändras under 

utvecklingsprocessen kan vara ett problem om det inte hanteras på ett bra sätt (Firesmith 2007), 

ändring i krav kan också vara mer problematiskt beroende på vilken systemutvecklingsmetod som 

används (Firesmith 2007; Méndez Fernández & Wagner 2015). Att krav växer är ett problem som 

uppmärksammas av Niaz och Shastry (2003) där de anger att det hos utvecklare är det fjärde största 

problemet. Även Méndez Fernández och Wagner (2015) anger att förändringar är bland de vanligaste 

problemen. På grund av att många systemutvecklingsprojekt tar tid, menar Firesmith (2007) att det är 

naturligt att förändringar i kraven sker under utvecklingstiden för att kunna följa utvecklingen av 

verksamheten i stort. En konsekvens av detta skriver författaren är att problem kan uppstå lite var som 

helst beroende på var förändringen sker. Det krävs väl utformade arbetssätt för att kunna anpassa sig 

till förändringar som oundvikligen kommer att ske under processen.       

3.4.3 Spårbarhet 

Med spårbarhet menar vi i denna studie problem som är direkt kopplade till att det inte går att följa ett 

krav och hur det utvecklas eller hur krav hänger ihop. Spårbarhet är något som tydligt nämns i alla av 

de tre undersökta artiklarna. Firesmith (2007) skriver att spårbarhet ofta är centralt i 

kravhanteringsmodeller men något som det slarvas med i praktiken. Niazi och Shastry (2003) anger att 

det framförallt är ett problem som lyfts fram av utvecklare och inte lika mycket av ledande roller i 

utvecklingsprojekt. Méndez Fernández och Wagner (2015) anger att spårbarhet är ett något luddigt 

begrepp och det går dela upp i många mindre problem, exempelvis spårbarhet mellan krav eller från 
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krav till grund. Problem med spårbarhet kan leda till att det blir omöjligt att förutse vilken effekt 

ändringar får i utvecklingsprocessen (Firesmith 2007). Chikh & Aldayel (2012) skriver att spårbarhet 

är mycket viktigt för många olika parter. Analytiker ska kunna se vad för effekter en förändring i 

system får för att kunna planera arbetet därefter och designers ska kunna följa kraven för att bryta ner i 

exempelvis användarfall. Vidare skriver författarna att spårbarhet går både bakåt och framåt vilket 

innebär att det både ska gå att se ursprunget till ett krav och hela vägen fram till en färdig funktion.    

3.4.4 Kommunikation 

Med kommunikation avser vi problem relaterade till alla olika former av informationsutbyte mellan 

parter, en part kan i detta fall vara både människa och IT-artefakt. Firesmith (2007) skriver att genom 

att ha en välfungerande kommunikation under hela kravhanteringsprocessen kan många problem 

undvikas. Detta gäller den interna såväl som den externa kommunikationen (Méndez Fernández & 

Wagner 2015). De problem som uppstår när kommunikationen är otillräcklig är främst att det blir svårt 

att verifiera och validera kraven (Firesmith 2007; Niazi & Shastry 2003). Méndez Fernández och 

Wagner (2015) lyfter fram att kravinsamlingen försvåras av dålig kommunikation vilket sedan följer 

med genom hela systemutvecklingsprocessen. Méndez Fernández & Wagner (2015) anger att 

kommunikation inom projektteamet generellt sett inte är något problem men att det kan yttra sig på 

andra sätt som nämnt ovan. Kommunikation mot kund anger de däremot som ett problem då det oftast 

inte är utvecklare som sköter kommunikationen och därmed kan glapp uppstå mellan vad utvecklarna 

får höra och vad kunden faktiskt säger. 

3.4.5 Kunskap 

Här avser vi problem som kommer utifrån avsaknad av kunskap. Många har en förenklad syn på 

kravhantering och därmed vilka kunskaper som krävs för att kunna utföra en bra sådan (Firesmith 

2007). Författaren skriver vidare att det finns en dålig medvetenhet kring hur viktig kravhantering är 

för slutresultatet. Enligt Niazi och Shastry (2003) innebär detta att många projekt helt saknar den 

kompetens som behövs för att kunna få till en bra kravhantering. Författarna anger även att 

personalomsättning i ett projekt kan leda till kunskapsbrister som medför att kravhanteringen blir 

lidande. För att kunna hantera detta krävs att både dokumentering och spårbarhet är väl utförd (Chikh 

& Aldayel 2012; Firesmith 2007). Niazi och Shastry (2003) nämner även att avsaknad av erfarenhet 

kan vara ett problematiskt område som skapar brister i kravhanteringen. Detta stöds av det som 

Firesmith (2007) skriver, att det ofta är personer utan tillräcklig erfarenhet som utför kravhanteringen 

vilket är riskabelt då lyckad kravhanteringen till stora delar bygger på ständiga förbättringar och 

situationsanpassningar.  
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3.4.6 Metodik 

Med metodik avser vi de problem som kommer ur tillvägagångssätt som i någon form kan påverka 

kravhanteringen negativt. Méndez Fernández & Wagner (2015) skriver att ett vanligt problem vid 

kravhantering är otillräckligt stöd från projektledning och oklar ansvarsfördelning. Firesmith (2007) 

menar att processen för kravhantering måste vara väl definierad och ansvaret måste vara tydligt 

fördelat för att inte misslyckas. Han skriver vidare att en ineffektiv och dålig arbetsmetod leder till 

dåliga och ej genomarbetade krav vilket försvårar arbetet och i slutändan resulterar i misslyckade 

leveranser. Det är problematiskt om metodiken som används inte är väl genomtänkt och planerad från 

början, den måste vara ändamålsenlig och begriplig för alla inblandade (Firesmith 2007). Även de 

verktyg som används måste vara genomtänkta och väl förankrade i hela det team som arbetar med 

projektet. Ett bra verktyg tillhandahåller möjligheter att både hantera, dokumentera och spåra krav 

(Firesmith 2007; Chikh & Aldayel 2012; Niazi & Shastry 2003) vilket påverkar hela projektet positivt. 

3.4.7 Resurser 

Med resurser avgränsar vi oss här till tid och ekonomi, även om andra områden traditionellt också ses 

som resurser, exempelvis kunskap. Något som återkommer i samtliga artiklar är problem med resurser. 

Begränsad tid eller budget går att relatera till mer eller mindre alla andra kategorier (Firesmith 2007; 

Niazi & Shastry 2003; Méndez Fernández & Wagner 2015) därför väljer vi att lägga det som ett eget 

problemområde. Att falla utanför budget anses generellt vara ett misslyckat projekt (Méndez 

Fernández & Wagner 2015) och det är därför väldigt viktigt att uppdatera budget och schema för 

projekt kontinuerligt i takt med att exempelvis krav förändras (Firesmith 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

4. Empiri 

Vi presenterar i detta kapitel de empiriska data som samlats in i enlighet med kapitel 2. Metod. Även 

organisationerna och respondenterna som deltagit i studien presenteras kort. Både organisationer och 

respondenter är anonymiserade för att värna om integritet för både organisationer och respondenter. 

4.1 Organisationer 

Organisation A 

Organisation A arbetar med utveckling av mjukvara för TV-branschen. Med runt 300 anställda runt 

om i världen är de en förhållandevis liten organisation men med bred kompetens. På kontoret vi utfört 

intervjuer ligger huvudsakligen fokus på ny- och vidareutveckling av mjukvara. Organisationen har 

flera kontor runt om i världen som arbetar nära varandra med flertalet olika projekt. 

 

Organisation B 

Organisation B är verksam inom säkerhetsbranschen och sysselsätter ca 9000 personer varav cirka 

1000 i Sverige. Avdelningen vi genomfört intervjuer på arbetar med ny- och vidareutveckling av 

mjukvara för den egna organisationen. Det är med andra ord inte externa kunder som är beställare av 

ny mjukvaran.   

4.2 Respondenter 

Respondent A1 

Respondent A1 arbetar för organisation A sedan 2014 och har idag en tjänst som leveransansvarig. 

Hen har erfarenheter från liknande organisationer innan och har arbetat som bland annat testledare. 

Respondent A1 har en treårig utbildning inom IT. 

 

Respondent A2 

Respondent A2 arbetar för organisation A sedan 2012 hen har idag lite olika roller i organisationen 

men arbetar bland annat som projektledare, kundansvarig och testansvarig. Respondent A2 har en 

tvåårig utbildning inom datateknik och har tidigare arbetat med systemutveckling.    

  

Respondent B1 

Respondent B1 har arbetat för organisation B sedan 2007 och har haft ett antal olika positioner inom 

organisationen. Just nu arbetar respondent B1 som teamledare för en utvecklingsavdelning och är även 

produktägare för åtta av organisationens system. Respondent B1 har inte någon eftergymnasial 

utbildning. 
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4.3 Intervjudata 

Vi presenterar här det vi anser är den, i förhållande till de identifierade temana och studiens syfte, 

viktigaste data som framkommit i vår empiriinsamling. Det abduktiva arbetssättet, d.v.s. det iterativa 

arbetet mellan empiri och teori har gett oss en viss kategorisering av materialet. Denna kategorisering 

utgår vi ifrån i teori-, empiri- såväl som i analyskapitlet för att göra det enkelt för läsaren att följa en 

röd tråd genom dessa kapitel.   

4.3.1 Kravhanteringsprocessen 

Kortfattat beskrivs processen övergripande för respektive organisation nedan. Sedan följer en mer 

detaljerad presentation av respondenternas syn på kravhanteringsprocessens olika faser som tidigare 

beskrivits i 3.3 Kravhanteringsprocessen. 

 

Organisation A: Den kundansvariga möter kunden tillsammans med en teknisk specialist och tar emot 

lista med krav. De går tillsammans igenom denna för att se om det är möjligt att genomföra inom de 

utsatta tidsramarna. Ett kontrakt skrivs och bifogat till denna finns kravspecifikationen som ska 

uppfyllas. Kundansvarig tar sedan fram allt material som behövs för att täcka in projektet och hen 

lämnar detta till den tekniska projektledaren. Den tekniska projektledaren bryter sedan ner kravlistan 

till work items, användarfall och mindre bitar. Dessa läggs sedan in i ärendehanteringssystemet Jira 

och tilldelas till utvecklingsteam beroende på vilken typ av objekt det är och prioritering inom 

företaget. Den tekniska projektledaren kan i vissa fall återanvända kod eller lösningar från andra 

projekt för att slippa ta fram helt ny kod från grunden. Flera olika team finns beroende på vilken typ av 

objekt som ska utvecklas. Teamen arbetar med flera projekt parallellt och är inte exklusiva till något 

specifikt projekt. 

 

Organisation B: B1 i egenskap av produktägare samlar in krav på olika sätt. B1 anger att de kan 

komma från allt från möten eller mail till över en lunch. B1 tolkar kraven och arbetar om dem till work 

items som sedan läggs in i produkt-backloggen. Varje produkt som B1 är ägare av har en egen 

produkt-backlogg. Organisation B följer sedan Scrum och dessa krav resulterar i sprintar i en sprint-

backlogg som sedan utvecklas i enlighet med Scrum. Organisationen består endast av ett 

utvecklingsteam.   

4.3.1.1 Insamling 

Ingen i organisation A hade mycket att säga om denna del i processen. Detta då deras arbete generellt 

tar vid först när insamlingen är avklarad. Insamlingen blir därmed en del av kundens förarbete och är 

inte något som organisation A är direkt involverade i. Respondent A2 säger att det ofta kan komma 

krav i form av teknik som är ny och som varken organisationen själva eller kunden har erfarenhet av, 
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då krävs det att man samtalar med kunden och försöker komma överens om acceptansnivåer. A2 har 

till viss del varit med i denna bit och då i egenskap av tekniskt stöd. A2 anger att det är väldigt vanligt 

att kunder inte själva vet vad de faktiskt vill ha under insamlingen utan snarare en vision. Både A1 och 

A2 anger att det är viktigt att de insamlade kraven är kompletta då misstag eller oklarheter i detta steg 

leder till problem för kunden i senare skeden av processen, ofta i form av förändringar som i 

förlängningen leder till förseningar och merkostnader. De insamlade kraven kommer generellt till 

respondenterna här i form av en Excel-fil med krav som är en bilaga till kontraktet som är skrivet 

mellan organisationen och deras kund. Projektledaren bryter enligt A2 sedan ner denna lista till mindre 

användarfall och funktioner. 

 

Respondent B1 har mycket erfarenhet från kravinsamling då det är en del av hens arbetsuppgifter. B1 

menar på att det är viktigt att lyssna på vad som sägs och diskuteras inom organisationen då många 

krav inte kommer formulerade som krav utan som idéer, visioner eller förbättringsförslag. B1 menar 

att det är viktigt att alla steg i kravhanteringsprocessen sker iterativt och att man måste hela tiden 

hoppa mellan insamling, dokumentering och verifiering. Hen menar att det hos organisation B inte går 

att bestämma sig för att “nu ska jag samla in krav” utan det handlar om att hela tiden vara lyhörd. B1 

tycker att det är viktigt att få input från olika intressenter då dessa kan ha mycket olika bilder av ett 

system. 

4.3.1.2 Dokumentation 

Dokumentation anger både A1 och A2 är essentiellt för att kravhanteringen ska fungera. Hos 

organisation A är dokumentationen i form av kontraktet som innehåller kravspecifikationen det som 

allt deras arbete bygger vidare på. Genom att dokumentera allt som sägs och bestäms finns ett 

underlag att luta sig mot och ta beslut från. Genom att A1 och A2 bryter ner den Excel-fil som inkom 

till organisationen till användarfall och senare till så kallade work items blir dokumentationen av varje 

steg extra viktigt för att kunna spåra varje funktion till ett krav. Tolkningar förekommer enligt A1 och 

A2 ibland och då är det speciellt viktigt att det går att följa kravet hela vägen.   

 

B1 anser att det är mycket viktigt att hela tiden dokumentera krav och hur de utvecklas för att få 

transparens. Dokumentation är ett hjälpmedel för B1 för att redovisa tankegångar från ide till färdig 

kravspecifikation. Målet med dokumentationsprocessen är att få fram en kravspecifikation som är så 

detaljerad att den kan fungera som underlag för utvecklarna. Hur kravspecifikationen ser ut kan skilja 

sig från fall till fall men respondenten poängterar att det inte bara behöver vara text utan bilder och 

modeller med hjälp av till exempel UML (Unified Modelling Language) är vanligt förekommande. 
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4.3.1.3 Prioritering 

I organisation A är det kunden som bestämmer vad som ska prioriteras högst i form av krav. Det finns 

även en övergripande prioritering inom företaget från ledningen som bestämmer vilka projekt som har 

högst prioritet. A1 säger att det ibland kan vara svårt att prioritera rätt men att det finns en dialog 

mellan olika projekt där man kan dra nytta av varandra och inte göra dubbelt arbete. Detta framförallt 

för att få fram de komponenter som ger mest valuta för pengarna och kan nyttjas i flera olika projekt. 

Här är det projektledare som prioriterar, även om de så klart rättar sig efter kunden och företagets 

övergripande prioritering. 

 

Respondent B1 berättar att alla krav finns i en backlogg som det prioriteras utifrån med hjälp av 

ledningen även om B1 har stort ansvar i prioriteringsfrågan. B1 är ansvarig för flera produkter och 

måste prioritera bland kraven inom en viss produkt men även mellan olika produkter. B1 menar att det 

ofta finns en viss logisk ordning i vilka krav som måste prioriteras högst, vissa krav går inte att 

uppfylla förens andra är uppfyllda. B1 tar även hänsyn till vilka krav som ger mest valuta för pengarna 

men nämner att det kan vara svårt att prioritera mellan olika intressenter då dessa ofta upplever värde i 

olika delar av systemet. Respondenten lyfter fram MoSCoW metoden för prioritering vilket hen anser 

vara ett enkelt men ändå effektivt sätt att få en prioriteringsordning. 

4.3.1.4 Verifiering och validering 

I organisation A anger A2 att det förekommer två typer av tester för att säkerställa att krav är 

uppfyllda: funktionstest och acceptanstest. Hur tester går till är olika från projekt till projekt, i vissa 

fall tar kunder själva fram tester för att säkerställa och i vissa fall saknar de kompetens och 

organisation A får själva ta fram tester för att verifiera och validera resultaten. A1 säger att i slutet av 

vissa projekt sker ett stort test där kunden bockar av krav mot kontraktet som skrevs i början.  A1 

anger även att det finns en tät dialog med kunden under hela projektet för att undvika att 

misstolkningar av krav sker. Eftersom krav tolkas i flera led från säljare, projektledare och ner till 

utvecklare är det viktigt att det finns väl dokumenterat och att allt hela tiden går att spåra. Organisation 

A menar att deras verifiering och validering mot kraven i först hand sker genom mjukvarutestning i 

samband med utvecklingen och att det är kunden som verifierar och validerar kraven i sig. A2 påpekar 

att man även kan se det som att kunden verifierar och validerar kraven i samarbete med organisation A 

vid kontraktsförhandlingarna. 

 

B1 anser att verifiering och validering är det viktigaste för att få fram krav med hög kvalitet. Det är en 

tidskrävande process som handlar mycket om kommunikation mellan olika aktörer och att bygga upp 

förståelse för varandra. Då det i kravhanteringsprocessen förekommer flera steg av tolkning så är 

verifiering och validering essentiellt för undvika missförstånd. För att lyckas med kravhantering så 

anser B1 att det är viktigt att bryta ner kraven i mindre bitar för att få kraven mer lätthanterliga. Vidare 
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menar B1 att med kraven nedbrutna i mindre bitar är det lättare att testa dem, exempelvis om de är 

nedbrutna till användarfall. B1 säger att verifiering och validering egentligen handlar om att få 

bekräftelse på att hen har förstått ursprungsidén och att hen har tagit fram underlag så produkten 

uppfyller det som var de ursprungliga syftet. I vissa fall säger hen vidare, kan utvecklingen vara mer 

experimentell och då handlar det om att ta fram prototyper som intressenterna kan utvärdera. I B1:s 

utvecklingsteam finns även en dedikerad testare som utför testning av kod, något som B1 även anser 

vara ett steg i validerings- och verifieringsprocessen. 

4.3.1.5 Förvaltning 

För att förvalta de krav som projektet arbetar med används verktyget Jira, ett ärendehanteringssystem 

med stöd för dokumentering, spårning och versionshantering. Så länge detta verktyg används rätt, 

anger både A1 och A2, är det enkelt att kunna arbeta med de krav som finns. Om en förändring skulle 

ske, vilket det mer eller mindre alltid gör enligt A2, ska det bokföras i Jira efter förhandlingar med 

kund och nya tidsestimeringar. Att det finns dokumenterat i Jira är viktigt för både de utvecklare som 

arbetar med kraven men även för att kunden ska kunna se hur arbetet fortgår. A1 anger att 

förändringar tar tid och kan bli dyrt för kunder, beroende på hur stora ändringar det handlar om. A1 

och A2 anser att kravförvaltning innebär att anpassa kraven vartefter förändringar sker och då se till att 

kraven efter detta fortfarande fungerar som en helhet. A2 förtydligar detta genom att poängtera att en 

förändring i ett krav kan få konsekvenser i andra krav då många av dem hänger samman. 

 

B1 menar på att förvaltning av krav är ganska enkelt om man använder de verktyg som finns 

tillgängliga. B1 använder sig av ett ärendehanteringssystem Eventum som har inbyggt stöd för 

spårning och ändringshantering. Det viktigaste anser B1 är att de förändringar som görs dokumenteras 

och att man diskuterar igenom vilka effekter en ändring kan få i större sammanhang. Vidare säger B1 

att omvärlden kan förändas och med den även kraven. Vissa krav kan bli inaktuella och därmed 

skrotas på grund av förändringar som ligger utanför den närmaste omvärlden. Eftersom B1 har ansvar 

för flera produkter anser hen att förvaltning av krav en naturlig del av arbetsuppgifterna. B1 säger att 

hens ansvar på kraven inte slutar efter dem samlats in, kvalitetssäkrats och dokumenterats, “det är ju 

egentligen allt som händer därefter som är förvaltning”. 

4.3.2 Problem vid kravhantering 

Här redogör vi för de som framkommit under empiriinsamlingen avseende problem vid kravhantering. 

Materialet presenteras genom de identifierade problemområden vi funnit, som även utgör kategorier i 

3. Teoretisk Referensram och 5. Analys och diskussion. 
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4.3.2.1 Kravkvalité 

Ett vanligt problem som påverkar kvalitén på de krav som finns insamlade är enligt A1 att kunden inte 

vet vad de vill ha och därmed finns inte allting med i kravspecifikationen. Om kunden inte tänkt 

igenom ordentligt leder det alltid till förändringar som tar tid. Dålig kvalité på krav följer med och 

orsakar problem på flera steg under resans gång, varför det är viktigt att tidigt fånga upp och ändra 

krav vid behov. A2 anger att det är problematiskt att kunna uppfylla ett krav när kravet i sig inte är 

mätbart. Detta anger hen är extra viktigt med ny teknik och andra omvärldsfaktorer som kan påverka. 

Som exempel anger A2 att stöd för nya hemsidor kan vara ett krav. Detta blir svårt att uppfylla om 

projektet löper över flera år då kravet kan vara tillgodosett vid ett tillfälle men hemsidor blir mer 

komplicerade så ett år senare anser inte kunden längre att kravet är uppfyllt. Genom att tydligt 

specificera i kravet kan denna typ av problem enligt A2 undvikas. Organisation A anger också att de 

inte är delaktiga vid insamlingen av kraven som leder till den inledande specifikationen, något som gör 

att de inte kan ta ansvar för att kraven är kompletta och felfria från början, även om de naturligtvis blir 

involverade när de skriver på kontraktet som tillhör kravspecifikationen. 

 

I organisation B anger respondent B1 att inte tillräckligt specifika krav kan vara problematiskt 

eftersom det då lämnas större utrymme att tolka kraven. Kraven kan ibland behöva översättas för att 

kunna användas av olika delar av verksamheten. Till B1:s arbete hör då att se till att rätt personer 

förstår kraven genom att översätta till verksamhetens eller avdelningens “språk”. B1 anger även att så 

länge kvalitén på kraven som insamlats är tillräckligt bra går det mesta efteråt att lösa. Finns ett bra 

krav är det enkelt att bryta ner det till mindre bitar och funktioner som sedan lämpas över på 

utvecklare. B1 anger att det tar tid att få fram bra krav, och det är viktigt att låta krav “ligga och jäsa” 

för att man ska kunna tänka till ordentligt. De ofärdiga kraven ligger långt ner i produktens backlogg 

och får därmed tid att justeras och jäsa innan de når utvecklare. Utöver att krav ibland inte är 

tillräckligt specificerade kan inte respondent B1 ange några direkta problem då det mesta “brukar lösa 

sig naturligt” på grund av den välfungerande kommunikationen inom organisationen. B1 upplever att 

det är en fördel när man arbetar med intern vidareutveckling och vet av erfarenhet att det är svårare när 

det är en extern kund inblandad. 

4.3.2.2 Förändring 

Just förändringar i krav är något som både A1 och A2 anser är något som kan leda till problem. Då 

förändringar kan skilja sig mycket behöver det enligt A1 inte leda till problem och om allt 

dokumenteras och “sköts rätt” så är det normalt sett inga problem. Med rätt sätt menar A1 att 

ärendehanteringssystemet används för att få bra spårbarhet samt att en förändringsförfrågan används 

och att det därmed analyseras vilka effekter förändringen kan få. A2 anger att det alltid blir 

förändringar och hen har aldrig varit i ett projekt där det inte har tillkommit eller fallit bort krav under 

resans gång. Förändringen i sig är med andra ord inte ett problem hos organisation A men det kräver 
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att det dokumenteras och görs på rätt sätt. För att genomföra en förändring säger A1 att en 

förändringsförfrågan skickas. Denna kan komma antingen från kunden eller från organisation A. En 

förändringsförfrågan efterföljs av en förhandling där krav som omförhandlats justeras i kontraktet. 

Förändringar från kundens sida är därmed rent praktiskt oftast inte något problem för organisationen 

men det kan bli kostsamt för kunden då det drar ut på tiden och därmed blir dyrare. Både A1 och A2 

pekar även på vikten att tänka igenom förändringar noga, eftersom en förändring i ett krav kan få 

konsekvenser på flera andra krav eller funktioner i systemet.   

 

Då organisation B använder sig av Scrum menar B1 på att ändring av krav under en sprint inte är 

tillåtet. Det är inte heller något som upplevs problematiskt då de krav som ska utvecklas ofta har legat 

och “jäst” en bra stund innan. Kraven som är redo att utvecklas i en sprint är så pass genomarbetade 

och tydligt beskrivna att förändringar inte ska behöva ske i ett så sent stadium. B1 menar att det kan 

behöva ske förändringar i hur systemet tekniskt sett ska utvecklas eller byggas från 

systemutvecklarnas sida men inte förändringar i kravet i sig. B1 tror att förändringar i krav kan vara ett 

väldigt stort problem hos andra organisationer men menar på att organisation B har en bra 

kravhanteringsprocess som minimerar risken för att krav ska ändras i ett så pass sent skede att det ska 

bli ett problem. Att kraven ändras tidigare i processen anser B1 är naturligt och är en del av 

kravhanteringsarbetet. Eftersom att organisation B inte arbetar med externa kunder behöver ändringar i 

krav inte förhandlas i samma utsträckning menar B1. I vissa fall kan hen naturligtvis behöva prata med 

representanter från andra avdelningar i organisationen som kommit med kraven ursprungligen men det 

är generellt inte något problem då det finns ett stort förtroende för B1:s avdelning och kompetens. 

Vidare säger B1 att eftersom den största delen av utvecklingen de sysslar med är vidareutveckling av 

befintliga system finns en väldigt god baskunskap över systemen. Förändringar är då lättare att hantera 

eftersom mycket information finns i ärendehanteringssystemet. 

4.3.2.3 Spårbarhet 

A1 anger att spårbarhet tidigare har varit ett problem hos organisation A. Hen menar på att det ofta kan 

vara svårt att följa ett krav tillbaka till ursprungslistan genom användarfall och work items. Genom att 

utnyttja Jira kan detta undvikas men det kan ibland vara svårt att dokumentera allt i Jira, speciellt om 

det handlar om småsaker. A2 säger att det är viktigt att spårbarheten fungerar bra eftersom förståelsen 

för kraven ändras och växer genom hela processen och tolkas även på flera steg. Tidigare har det 

funnits oklarheter kring vem som är ansvarig för att uppdatera i ärendehanteringssystemet vilket ledde 

till att flera personer gjorde detta. Nu är ansvaret tydligare fördelat för ändringar i Jira. Detta har lett 

till att dokumenteringen numer sällan faller mellan stolarna. 

 

B1 nämner inte några problem med spårbarhet utan lyfter tvärtom fram att det fungerar bra tack vare 

den programvara som används. En god spårbarhet anser B1 kan vara en av de faktorer som gör att 
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deras kravhantering fungerar bra. Detta då spårbarheten ger en tydlighet i hur och varför förändringar 

har skett och därmed kan fungera som en bra kunskapskälla kring kraven. På grund av organisationens 

informella kommunikation blir det extra viktigt att dokumentera just för spårbarheten anger B1. 

Vidare säger B1 att hen har tillgång till mycket systemdokumentation, exempelvis underlag från den 

tid då systemen ursprungligen byggdes. Detta kan vara en bra kunskapskälla, framförallt för att se 

vilka effekter eller konsekvenser en ändring kan få. Genom att kunna spåra krav långt bak är det enligt 

B1 lättare att bygga välfungerande, stabila system. Kraven är därför en naturlig del av 

systemdokumentationen som organisation B sparar.   

4.3.2.4 Kommunikation 

A2 anger att det är vanligt att kunden inte förstår hur allt i en utvecklingsprocess hänger samman. 

Därför anser hen att det är väldigt viktigt att tydligt kommunicera med kunder så att de kan förstå vad 

de kan förvänta sig av ett specificerat krav. A2 anger vidare att ett dåligt specificerat krav gör att 

omvärldsfaktorer i form av t.ex. ny teknik kan få en stor inverkan och det är därför viktigt att 

kommunicera, dokumentera och definiera en acceptansnivå. Kravens främsta funktion är enligt A2 i 

slutändan att kunden ska veta vad den ska få och leverantören vet vad den ska leverera. En 

förutsättning för detta är god kommunikation. Även A1 är inne på samma spår och anger att det ofta 

finns en differens i vad en kund vill ha och vad som finns beskrivet. Hen menar att kommunikation är 

nyckeln till att lyckas vid dessa situationer. Vidare säger A1 att ett nära samarbete med kunden 

generellt sätt är viktigt för att undvika missförstånd. Ett problem som A1 identifierar är att på grund av 

sekretess är det för organisation A inte alltid möjligt att visa upp lösningar som de gjort åt andra 

företag vilket skulle underlätta kommunikationen mycket. Både A1 och A2 anger att den interna 

kommunikationen hos organisationen fungerar mycket bra och att den externa kommunikationen 

oftast också gör det men att den är mer komplex. 

 

Att arbeta med krav innebär enligt B1 en väldigt kommunikativ roll. Det handlar om att bygga upp 

förståelse för vad som behöver göras. I och med detta har respondenten ibland stött på problem med 

att aktörer har väldigt skild teknisk kunskap. När B1 kommunicerar med användarna av systemet kan 

hen inte använda samma språk som när hen diskuterar med utvecklarna. Detta menar B1 är en 

utmaning att få till i skriftligt i kravspecifikationen, något som ibland upplevs vara nästintill omöjligt. 

Dock behöver inte kraven alltid vara dokumenterade till perfektion, B1 menar att hen alltid finns 

tillgänglig om något behöver förtydligas. Att förädla kraven till perfektion är inte heller respondentens 

mål utan en avvägning behöver göras mellan den tid man investerar och vad som kommer ut ur det. 

B1 menar att när det gäller krav så är ingen kommunikationskanal komplett utan att exempelvis IT-

system, dokumentation och muntlig information tillsammans bildar ett tillräckligt informationsflöde. 
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4.3.2.5 Kunskap 

A1 anger att utvecklarna, som arbetar med flera projekt parallellt får en begränsad syn när de endast 

ser krav i Jira och tappar därmed helhetsbilden för projektet. A2 anger att kunskap hos kunderna är ett 

problem, att de ibland kan försöka ställa krav på teknik som inte ännu är uppfunnen eller är tekniskt 

omöjlig. Vissa kunder tror även att alla problem går att lösa genom att skjuta till mer pengar, något 

som A2 motsäger sig - hen säger att även om pengar kan lösa mycket så är det inte alltid möjligt att 

justera om resurser hur som helst. Organisation A anser att det inte finns kunskapsbrister från deras 

sida när det gäller kravhantering då de personer som jobbar med kravhantering har gjort det under lång 

tid och därmed skaffat sig den kunskap som krävs för att lyckas. A1 anser att kunden i många fall har 

bristande kunskap i hur kravspecifikationen bör se ut och vidare hur viktig den är för att få ett bra 

resultat. A2 menar att det är vanligt att kravspecifikationen innehåller lösningsförslag snarare än krav 

och att kunden inte har kunskap för att göra detta samt att det begränsar organisation A i hur de kan 

utveckla systemet. A2 upplever att det är bättre att kraven är formulerade som problem snarare än 

lösningar då det är organisation A som ska komma med lösningar på kravspecifikationen. A2 påpekar 

dock att det finns kunder som är väldigt bra på att formulera ordentliga krav samt att vissa kunder tar 

hjälp av konsulter vilket också brukar främja resultatet. 

 

Det problem som B1 nämner som kan härledas till kunskap är att det ibland behövs väldigt tekniskt 

avancerad kunskap inom vissa områden. I dessa fall tar B1 hjälp av verksamhetsexperter. Att B1 har 

tillgång till personer med djupa kunskaper inom såväl verksamheten som systemutveckling tror hen är 

avgörande för att lyckas med kravhanteringen. Då B1 arbetar med kravhantering så anser hen sig 

besitta de kunskaper som krävs för att lyckas med kravhantering även om respondenten menar på att 

hen fortfarande lär sig nya saker samt blir bättre på det med tiden. B1 lyfter fram att det inte bara 

behövs en som är duktig på kravhantering då det till stora delar bygger på samarbete. Hen menar att 

det är svårt att se på kunskaper i kravhanteringsprocessen separerat från systemutvecklingsprocessen 

då exempelvis duktiga utvecklare kan motverka undermålig kravhantering. En kunskapslucka som B1 

upplever hos andra i organisationen är förståelsen för tidsåtgången som krävs för att lyckas med 

kravhantering, speciellt om man adderar den tid som andra aktörer förutom respondenten lägger ner på 

kravhanteringsprocessen. 

4.3.2.6 Metodik 

A1 och A2 anger att det kan bli missmatchningar mellan arbetssätt i form av metoder när 

organisationen börjar arbeta med en ny kund. A2 säger att kunden alltid väljer projektmetodik, 

vanligtvis Scrum, medan A1 anser att många av hens kunder föredrar vattenfallsmodellen. Ett problem 

som följer med att arbeta med en kund som använder sig av vattenfallsmodellen anser A1 är att de 

gärna vill leverera större delar men organisation A föredrar små inkrementella leveranser. A1 anger att 

i ett projekt så arbetar de gemensamt med en kund och när organisation A måste vänta på en stor bit 
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kod från kunden står deras arbete näst intill still innan de kan påbörja arbetet med kundens leverans. 

Hen anger att om kunden istället skulle leverera lite i taget kunde de börja arbeta och inte bli lika 

sårbara vid t.ex. förseningar. 

 

B1 anser att arbeta enligt Scrum påverkar hur kravhanteringen utförs i ganska stor grad. Det agila 

arbetssättet gör det enkelt och naturligt att anpassa sig till situationer. Hen tycker det är väldigt bra att 

kunna arbeta med en liten bit i taget, praktiskt innebär detta att han har tid att förfina kraven med tiden 

och på så sätt göra kraven redo under en längre tid. Ett agilt arbetssätt fokuserar också mycket på 

kommunikation vilket B1 anser är en av grundpelarna i en väl fungerande kravhanteringsprocess. 

Genom att använda Scrum blir det även tydligt med en backlogg för varje av B1:s produkter där krav 

får en naturlig prioriteringsordning och det är lätt att följa upp och arbeta med varje krav. 

4.3.2.7 Resurser 

Samtliga respondenter säger att mer resurser är bra att ha. A1 anger att det inte nödvändigtvis är ett 

problem men mer resurser i form av personal underlättar alltid. A2 anger att med en obegränsad 

mängd personal skulle det vara lättare att ge tillförlitliga tidsestimat till kunder då problemet med att 

prioritera mellan olika projekt skulle bli mindre. Även B1 talar om att det kan vara svårt att “stjäla 

tid” från någon för att få hjälp, något som även det skulle underlätta med större personalresurser då det 

ger en större säkerhet. Ingen av respondenterna anser att de idag har för lite resurser men de skulle 

självfallet inte tacka nej till mer. 
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5. Analys & diskussion 

Här analyserar och diskuterar vi det som framkommit i 4. Empiri med stöd av teorin i 3. Teoretisk 

referensram. 5.1 Kravhaneringsprocessen är nödvändigt för att förstå resonemangen i 5.2 Problem vid 

kravhantering som utgör studien huvudsakliga fokusområde. Materialet är kategoriserat i samma 

ordning som i tidigare kapitel. 

5.1 Kravhanteringsprocessen 

Hur kravhanteringsprocessen ser ut skiljer mellan respondentorganisationerna. På grund av att 

organisation A arbetar med externa kunder börjar processen först efter kunden genomfört 

insamlingsfasen även om den ibland genomförs tillsammans med kunden. Hos organisation B där det 

framförallt är egna system som utvecklas börjar processen internt. Här följer diskussion och analys av 

kravhanteringsprocessens olika faser. Hur processerna ser ut hos respektive organisation finns 

beskrivet i 4.3.1 Kravhanteringsprocessen. 

5.1.1 Insamling 

Insamlingen av kraven är skild mellan organisationerna eftersom organisation A till stora delar inte är 

involverad i denna del. Det blir därför svårt att utvärdera om några av de problem med val av 

insamlingsmetoder som Hoffman & Lehner (2001) nämner förekommer. Hos organisation B, där 

kravinsamling är en del av respondent B1:s arbete, förekommer inte några stora problem enligt B1. 

Detta tror hen beror på att de har erfarenhet och hen försöker att vara väldigt lyhörd och noggrann när 

krav samlas in. Ibland menar B1, kan kraven komma i form av idéer, visioner och lösningsförslag och 

då handlar det om att försöka översätta dessa till krav som sedan är möjliga att bryta ner till work 

items. Det som Eriksson (2007) skriver, att det i denna fas är viktigt att kartlägga intressenter, sker 

naturligt till viss del hos organisation B eftersom B1 ofta får idéer eller visioner från någon och 

därmed direkt kan se vilka primärintressenter som finns. Hos organisation A blir det svårare då det kan 

vara svårt att veta hur kunden har tänkt när denne inte finns direkt tillgänglig som hos organisation B. 

5.1.2 Dokumentation 

Dokumentation anger både organisation A och B är otroligt viktigt. De är på de flesta punkter överens 

om att utan väl fungerande dokumentation skulle inte arbetet kunna fungera. Eriksson (2007) och 

Aggarwal & Singh (2007) skriver att dokumentation är viktigt eftersom den används av många olika 

mottagare. Det finns en tydlig matchning i vad respondenterna säger och vad vi funnit i teorin - alla är 

överens om att dokumentation är nödvändigt för att uppnå en bra spårbarhet, transparens och i 

slutändan få fram en bra kravspecifikation. Hos både organisation A och organisation B bryts krav ner 
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till användarfall och funktioner som sedan utvecklare kan använda för att arbeta fram produkten. Även 

detta stämmer väl med beskrivningen från Wiktorin (2003) som skriver att dokumentationsprocessen 

ska resultera i dokumentation som används för att både stötta utvecklare och för att möta avtal. Hos 

organisation A blir just vikten att träffa avtal extra viktig då kravlistan är en del av kontraktet. Hos 

organisation B används inga formella avtal eller kontrakt eftersom det rör sig om utveckling av interna 

system, ingen säljprocess finns som hos organisation A. Oavsett hur man ser på kravspecifikationen, 

som utvecklingsunderlag eller som en del av kontraktet, är syftet samma. Även om det då till en början 

kan ses som viktigare för organisation A att ha en väl utförd kravspecifikation att följa är det i 

slutändan lika för båda organisationerna då det handlar om att förmedla vad systemet ska uppfylla och 

hur. På så sätt får kunden vad den vill ha och leverantören vet vad den ska producera. Här ser vi en 

tydlig koppling till Broy (2006) som säger att en väl utförd kravhantering resulterar i att utvecklare vet 

vad de ska göra, kunden vet vad den har att vänta sig och ledningen får tillförlitliga beslutsunderlag.  

 

5.1.3 Prioritering 

Hos organisation B prioriteras olika work items i produktens backlogg på grund av arbetet med Scrum. 

Hos organisation A anger A1 att prioriteringen av arbetet generellt styrs av projektledare men även 

ledningen har åsikter om övergripande prioritering inom organisationen. Här skiljer sig arbetet 

uppenbarligen mellan de olika organisationerna men stämmer väl överens med vad Lamsweerde 

(2000) skriver; att prioritering till stora delar handlar om att förhandla mellan olika intressenter och 

aktörer. Hos organisation A är kunden den största intressenten och därmed blir kunden central när det 

gäller prioriteringen. Hos organisation B där man arbetar framförallt med utveckling av interna tjänster 

blir det inte lika naturligt hur prioriteringen ska ske och det blir upp till respondent B1 att prioritera 

inom sina produkter. Det kan exempelvis bli svårt att avgöra vilken intressent som ska värderas högst, 

eftersom de upplever olika värde i olika funktioner. B1 anger att olika intressenter självfallet vill ha 

“sin” produkt klar och det blir då en form av konkurrens mellan olika avdelningar. Oftast anger B1 att 

det dock finns en logisk följd som går att följa för utvecklingen. Eriksson (2007) menar att det 

huvudsakliga syftet med prioriteringen är att hitta vilka krav som ger mest värde för pengarna, något 

som ibland kan bli svårt att göra hos organisation B. Hos organisation A blir det tydligare då det finns 

ett kontrakt som reglerar prioriteringen i större utsträckning. 

 

Vi har identifierat två olika typer av prioritering från den insamlade empirin, den ena handlar om 

prioritering mellan olika krav och den andra handlar om prioritering inom utvecklingen av ett specifikt 

krav. Eventuellt finns även en tredje typ som är av mer strategisk karaktär, där ledande positioner 

inom organisationerna väljer att prioritera vissa kunder eller avdelningar före andra. Våra intervjuer 

har tyvärr inte gett oss tillräckligt med empiri för att analysera detta mer ingående ur organisationernas 

perspektiv. Vi kan dock tydligt se att det är ett område som kan bli väldigt problematiskt, även om 
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respondenterna i det här fallet inte lyfter fram det som ett problemområde. Som vi ser det blir det i 

organisation B:s fall ganska sårbart då mycket faller på respondent B1 att prioritera mellan intressenter 

och hen anser sig duktig på detta mycket tack vare sin erfarenhet. Skulle någon annan, mer oerfaren ta 

över denna position skulle då eventuellt stora problem uppstå. Detta anser vi pekar på att kunskap och 

erfarenhet är viktigt för att undvika problem vid kravhantering.  

 

Även den övergripande prioriteringen som både organisation A och B har från ledning kan i sig 

troligtvis orsaka problem nedåt om inte en tydlig transparens finns och medvetenhet kring vad 

prioriteringen får för effekter. Vi tycker oss ha fått en känsla under intervjuerna att respondenterna 

anser att ledningen inte har tillräcklig förståelse för detta.  

5.1.4 Verifiering och validering 

Vi har även här identifierat två olika typer av verifiering och validering i den insamlade empirin. Den 

ena typen är verifiering och validering av kraven i sig, d.v.s. kravspecifikationen som tas fram innan 

utvecklingen sker. Den andra typen av verifiering och validering är av slutprodukten eller delar av den, 

där den jämförs mot kravspecifikationen och kundens behov. Firesmith (2007) skriver att det alltid 

kommer finnas oklarheter i krav, oavsett hur noggrant det samlas in och dokumenteras. Detta bekräftas 

av samtliga respondenter och de är överens om att det alltid uppstår oklarheter som måste verifieras 

och valideras. I fallet med organisation A är det med kunden eller i vissa fall kontraktet som man 

måste återvända till. Hos organisation B handlar det för respondent B1 om att kontakta den person 

eller avdelning som kommit med kravet för att kunna reda ut oklarheter. En stor skillnad mellan 

organisationerna är att hos organisation B kan viss utveckling vara experimentell och därmed är det 

inte möjligt att verifiera och validera kraven i samma utsträckning. I dessa fall menar B1 att verifiering 

och validering till större del får göras mot delar av produkten eller prototyper. Även organisation A 

nämner att det ibland är svårt för kunder att veta vad de vill ha men eftersom organisationen inte 

arbetar med experimentell utveckling på samma sätt måste det ändå finnas en kravspecifikation från 

kunden. 

 

Den skillnad mellan verifiering och validering som Wiktorin (2003) nämner, att genom verifiering 

utreder man hur ett system uppfyller kravspecifikationen medan vid validering utreder hur ett system 

lever upp till användarnas behov, blir också tydlig hos respondentorganisationerna. Hos organisation 

A, anger A2 att det största arbetet för dem handlar om att verifiera kraven, d.v.s. att de uppfyller den 

specifikation som är kontrakterad, det som de benämner funktionstest. Hos organisation B finns inte 

alltid tydliga specifikationer på samma sätt och då handlar det mer om validering. Validering hos 

organisation A är något som faller på kundens lott, för att se till att kontraktet innehåller sådant som 

lever upp till användares behov, det som de kallar acceptanstest. 
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5.1.5 Förvaltning 

Förvaltning handlar enligt Wiktorin (2003) och Eriksson (2007) om att hantera förändringar genom 

t.ex. spårbarhet som kan ske i krav och hantera dessa på rätt sätt. Hos både organisation A och B finns 

väl inarbetade rutiner för att hantera och förvalta krav och ändringar som sker under arbetets gång. Det 

går till stora delar bra att genomföra tack vare de ärendehanteringssystem som båda organisationerna 

använder. Ett bra verktyg som exempelvis ärendehanteringssystem tillhandahåller möjligheter att både 

hantera, dokumentera och spåra krav (Firesmith 2007; Chikh & Aldayel 2012; Niazi & Shastry 2003). 

Systemen, Jira och Eventum, verkar i mångt och mycket fungera på samma sätt; funktioner för att 

hantera och spåra förändringar i krav finns och är kärnan i arbetet enligt samtliga respondenter. Hos 

organisation A är en ändring i krav en mer omfattande process som följs av förhandlingar och tillägg i 

kontrakt och tidsestimeringar, medan organisation B anger att det inte är särskilt svårhanterat så länge 

man använder verktygen rätt. Vidare anger respondent B1 att det är viktigt att diskutera igenom vilka 

effekter en ändring i krav kan få. A2 anger också att det är viktigt att diskutera igenom med kunden, 

eftersom förändringar i kärnkomponenter kan få stora konsekvenser eller effekter på andra delar av 

systemet. Detta säkerställer organisation A genom att alla förändringar hanteras via 

förändringsförfrågningar som förhandlas med kunden. Det stämmer väl överens med vad Lamsweerde 

(2000) skriver; att förvaltning till stora delar handlar om att anpassa arbetet och kraven efter 

förändringar under resans gång. 

5.2 Problem vid kravhantering 

Detta avsnitt utgör kärnan i studien där de olika identifierade problemområdena diskuteras och 

analysera med hjälp av 4. Empiri och 3. Teoretisk referensram. 

5.2.1 Kravkvalité 

Ingen av respondenterna upplevde att låg kravkvalité är ett problem i deras organisationer, även om de 

var medvetna om vad problemet innebär och vilka konsekvenser det får. Respondenterna menade 

precis som Firesmith (2007) att en låg kravkvalité följer systemutvecklingsprojektet genom hela 

processen och gör det svårt att uppnå ett bra resultat. Just låg kravkvalité lyfts fram av flera författare 

som ett av de vanligaste problemen i systemutvecklingsprojekt (Niazi & Shastry 2003; Méndez 

Fernández & Wagner 2015; Firesmtih 2007). 

 

Organisation A, som arbetar med externa kunder, menade på att de inte på samma sätt var ansvariga 

för kvalitén på kraven eftersom de följer det kontrakt som skrivits. Kontraktet innehåller 

kravspecifikationen som kunden till stora delar själv tagit fram och därmed hamnar ansvaret för 

kvalitén på kraven hos kunden. Detta stämmer med det som Eriksson (2007) skriver, att kunden eller 
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beställaren är ansvarig för att en komplett kravspecifikation finns. Vi anser det viktigt att poängtera att 

organisation A fortfarande anser sig ansvariga och delaktiga i framtagandet av kravspecifikationen 

även om huvudansvaret ligger hos kunden. Respondenterna hos organisation A menar att de får se 

effekterna av låg kravkvalité vilket resulterar i mängder med förändringsförfrågningar som i sin tur 

leder till förseningar och ökade kostnader för kunden. De kan inte säga varför deras kunder misslyckas 

med att nå en hög kravkvalité utan tror att det skiljer sig från fall till fall. A2 säger även att det är 

viktigt att definiera en mätbar acceptansnivå för krav. Utan detta är det omöjligt att verifiera om ett 

krav blir uppfyllt eller inte. Detta stämmer med det resonemang som Wiktorin (2003) och Eriksson 

(2007) för, som menar att ett krav bör vara formulerat så det går att avgöra till vilken grad det är 

uppnått. 

 

Vi antog att i organisation B där respondenten är ansvarig för att ta fram och säkerställa kravkvalitén 

så skulle låg kravkvalité upplevas som ett problem. Respondenten var dock väldigt medveten om 

vikten av att ha en hög kravkvalité och poängterade att detta är just vad de arbetar med. Att ha en hög 

kvalité på kraven från början kan vara svårt men det är något som successivt växer fram om man ger 

kraven tid menar B1. I och med att organisationen arbetar enligt Scrum så har organisationen kraven i 

en product backlog där de bearbetas från insamlandet till färdigt utvecklingsunderlag (Schwaber & 

Sutherland 2013). Detta menar B1 gör att krav med låg kvalité aldrig når till utvecklarna då dessa krav 

bearbetas mer innan utvecklingen och man låter krav med högre kvalité gå före. Vi anser att 

organisation B i och med detta förebygger att krav med låg kvalité når produktionsfasen hos 

utvecklarna. Firesmith (2007) skriver att en vanlig fallgrop är att utvecklingen får för hög prioritet och 

att ej färdiga krav börjar arbetas med för tidigt, vilket motarbetas av organisation B:s arbetssätt. 

Organisation B gör helt rätt här och låter kraven vila och jäsa för att undvika just de fallgropar som 

Firesmith (2007) skriver om. Att låta kraven vila och återkomma till dem vid senare tillfälle ger även 

möjlighet att verifiera och validera kraven på nytt för att se om de behöver justeras. Detta är något som 

Hoffman & Lehner (2001) också lyfter fram som en viktig punkt för att undvika att arbeta med krav 

som inte är färdiga.     

 

Till vår förvåning verkar inte kvalitén på kraven vara något överhängande problem hos någon av 

respondentorganisationerna. Att kvalitén på kraven skulle vara ett problem är något vi funnit 

genomgående i litteraturen som ett av de större problemen, vilket framgår i tabell 2: Problem vid 

kravhantering i 3.4 Problematik vid kravhantering. Problem med låg kravkvalite är alltså inte 

applicerbart hos dessa organisationer, även om en tydlig medvetenhet finns. Att båda organisationerna 

arbetat länge med kravhantering borde vara en bidragande faktor, även om Firesmith (2007) skriver att 

erfarenhet inte nödvändigtvis betyder att kravhanteringsprocessen fungerar felfritt. Hos båda 

organisationerna finns tillräckligt bra metoder för att hantera kraven och sålla mellan dem så pass att 

undermåliga krav aldrig når så långt att de skapar ett reellt problem. Hos organisation A lämpas stora 
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delar av ansvaret över till kunden och därmed kan det naturligtvis finnas undermåliga krav men de 

fångas tidigt upp och justeras eller kasseras. En anledning till att inte undermåliga krav är ett problem 

hos organisationerna anser vi är resultatet av ett välfungerande samarbete mellan olika intressenter hos 

de båda organisationerna. Exempelvis lyfter samtliga respondenter fram att kommunikationen fungerar 

bra vilket vi är övertygade om att det bidrar till framgången.   

5.2.2 Förändring 

Alla respondenter var överens om att ändringar alltid förekommer i kravhanteringen men att detta inte 

behöver vara ett problem. Detta stämmer med det som Firesmith (2007) skriver, att krav som ändras 

under utvecklingsprocessen kan vara ett problem om det inte hanteras på ett bra sätt. Förändringar kan 

hanteras på olika sätt och mellan organisation A och organisation B skiljde det sig en hel del. 

I organisation A är förändringar i kraven en mer formell process, varje ändring föregås av en 

förändringsförfrågan som förhandlas med kunden. Detta menar respondenterna är nödvändigt då 

kravspecifikationen är en del av kontraktet. Firesmith (2007) skriver att förändringar är naturliga under 

utvecklingstiden och nödvändiga för att följa utvecklingen av verksamheten. Eftersom vissa projekt 

hos organisation A kan löpa över flera år blir det därmed naturligt att kraven inte kan vara statiska 

genom hela projektet. 

 

Organisation B, där mycket av utvecklingen är för internt bruk, har en mindre formell process då ingen 

extern part behöver blandas in utan förändringar ofta kan skötas helt inom utvecklingsavdelningen. 

Organisationen arbetar även främst med vidareutveckling av befintliga tjänster och system. B1 

upplever att det vid den typen av utveckling inte förekommer lika mycket “stora” förändringar i krav 

som vid arbete med nyutveckling. B1 tror att det är enklare p.g.a. att det finns något att utgå ifrån, 

exempelvis en befintlig plattform eller arkitektur. Vid nyutveckling är allt nytt och oförutsedda 

problem uppstår varefter arbetet fortgår samt att det ofta är svårt att veta exakt hur resultatet ska bli. Vi 

anser att vidareutveckling blir en form av förvaltning vilket stämmer väl med det som Lamsweerde 

(2000) skriver, att kravförvaltning innefattar att modifiera krav för att anpassas efter förändringar eller 

nya mål som uppkommer under resans gång. 

 

Förändring i krav är något som är problematiskt oavsett vilka metoder som används (Méndez 

Fernández & Wagner 2015) men även en naturlig del av alla systemutvecklingsprojekt (Firesmith 

2007). Samtliga respondenter är även de överens och menar på att förändringar alltid förekommer och 

det viktiga är att hantera dem på rätt sätt. Även om metoderna skiljer mellan organisation A och B så 

har de hittat fungerande arbetssätt som fungerar för deras respektive organisation. Respondent B1 

nämner att vid just ändringar i krav är en av de få gånger de frångår Scrum-modellen och istället för att 

avbryta sprinten gör de ändringar i den befintliga och arbetar vidare efter det. I likhet med organisation 
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A är det därmed rutiner och arbetssätt som kan skapa potentiella problem vid förändring men detta är 

inte något som finns i dagsläget. Samtliga respondenter nämner även vikten av ett välfungerande 

ärendehanteringssystem för att kunna hantera förändringarna som sker och detta är tätt förknippat med 

både spårbarhet och kommunikation. A2 säger att utan välfungerande ärendehantering skulle 

förändringar vara mycket mer problematiskt. 

 

Vi tror att det är lätt att avfärda förändringar som något negativt, att förändringarna är resultaten av 

exempelvis en undermålig kravinsamling som resulterat i låg kravkvalité. Detta är säkerligen ibland 

fallet, men vi tycker det är viktigt att poängtera att förändringar kan vara något positivt. Att man tänkt 

till en extra gång och låtit kraven jäsa, som respondent B1 uttrycker det. Man har tänkt efter och låtit 

det ta den tid som krävs för att få fram ett bra och genomtänkt krav vilket är syftet med verifierings- 

och valideringsfasen enligt Hoffman & Lehner (2001). Att organisationerna är öppna med att 

förändringar förekommer anser vi tyder på en mognad hos organisationerna. Hade inte förändringar 

förekommit alls hade det varit oroande.  

5.2.3 Spårbarhet 

Alla respondenter var eniga om att det ärendehanteringssystem som används, Jira hos organisation A 

och Eventum hos organisation B, är en mycket viktig resurs för att få en fungerande spårbarhet. 

Samtliga respondenter var eniga om att spårbarhet kan ses ur flera perspektiv vilket även Méndez 

Fernández och Wagner (2015) skriver, som poängterar att spårbarhet behöver finnas i flera led för att 

få transparens kring kraven. 

 

Organisation A upplevde att spårbarhet kan vara ett problem för dem men att detta främst uppstår då 

ärendehanteringssystemet inte används som det är tänkt. Det som A1 upplever som mest problematiskt 

är att få till en bra spårbarhet mellan den ursprungliga listan med krav från kunden till de användarfall 

eller work items som kraven ofta görs om till. Vi förstår att det kan vara problematiskt att få bra 

spårbarhet när kraven arbetas om vilket troligtvis försvåras av olika verksamhetsspråk mellan kund 

och leverantör men även mellan olika avdelningar hos leverantören. A2 påpekar också detta och menar 

att kraven ofta kan tolkas på olika sätt samt att de ofta tolkas i flera led. 

 

Respondent B1 lyfte fram spårbarheten som en faktor som fungerande väldigt bra hos organisation B. 

Detta menade B1 fungerande väl tack vare det ärendehanteringssystem som används. B1 bekräftade i 

stor utsträckning det som Chikh och Aldayel (2012) skriver, att spårbarheten är viktig för många olika 

parter samt att spårbarheten är viktig för att se hur kraven utvecklas med tiden. Enligt B1 så har 

organisation B vidareutvecklat Eventum för att passa deras behov vilket är möjligt då systemet bygger 

på öppen källkod. Vi anser att detta kan vara en bidragande orsak till att spårbarheten fungerar 

tillfredsställande hos organisation B. Då B1 upplever organisationens kravhantering som informell och 
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ger exempel på att mycket diskuteras i förbifarten snarare än på möten menar hen att det är extra 

viktigt att dokumentera rikligt. Det finns annars en risk att mycket glöms bort eller att spårbarheten 

blir lidande. 

 

Firesmith (2007) skriver att det finns effektiv programvara att tillgå på marknaden för att få till en bra 

kravhantering. Även Chikh & Aldayel (2012) och Niazi & Shastry (2003) lyfter fram vikten av bra IT-

verktyg och menar att det påverkar hela projektet positivt. Det är tydligt att båda organisationerna är 

införstådda med fördelarna i att använda ett IT-stöd för kravhanteringen. De problem som organisation 

A berättar om uppstår endast då de inte använder ärendehanteringssystemet som det är tänkt. 

Organisation B som har verksamhetsanpassat sitt ärendehanteringssystem nämner inte spårbarhet som 

ett problem alls. Detta anser vi pekar på att ett verksamhetsanpassat IT-stöd är att föredra då det kan 

vara möjligt att det används i större utsträckning. Detta stämmer bra överens med det som A1 säger att 

deras ärendehanteringssystem kan upplevas svårarbetat när det är “småsaker” som ska dokumenteras. 

Av egen erfarenhet vet vi att när IT-stöd inte är handlingsbara ofta resulterar i att det helt enkelt inte 

används. Ett av de få allvarliga problem vi faktiskt kan se hos organisationerna handlar om att verktyg 

inte används på rätt sätt eller rutiner inte följs.      

5.2.4 Kommunikation 

Hos organisation A anger både respondent A1 och A2 att kommunikation internt generellt inte är 

något problem. Detta stämmer överens med vad Méndez Fernández & Wagner (2015) säger; att det 

generellt sett inte är några allvarliga kommunikationsproblem inom projektteam. Vi ställer oss något 

kritiska till detta men tolkar det som att de problem som uppstår inte är så allvarliga att de påverkar 

slutresultat av IT-projekten, vilket den externa kommunikationen oftare kan göra. Liu, Wu & Meng 

(2012) anger att det till en början ofta kan vara svårt för en kund att veta vad den har att vänta sig, 

något som A2 bekräftar och menar förekommer förhållandevis ofta. Hen säger att kunderna ofta har 

önskemål om funktioner eller lösningar som inte är tekniskt möjliga och då kan det vara svårt att enas. 

Hos organisation A sker mycket av kommunikationen med kunden vid förhandlingsfasen innan några 

utvecklare börjar arbeta. Detta medför att mycket ansvar vilar på projektledaren i början av ett projekt, 

enligt respondent A2. Att kommunicera externt med kunder är essentiellt enligt Méndez Fernández & 

Wagner (2015) eftersom en dålig inledande kommunikation kan skapa senare problem. Under 

projektets gång kan det ibland vara svårt för utvecklarna att få en helhetsbild då det är flera steg 

mellan kund och utvecklare menar A1, även detta något som Méndez Fernández & Wagner (2015) 

pekar på som en vanlig källa till problem - att det uppstår ett glapp i vad kunden säger och vad 

utvecklare faktiskt får höra. Utan att ha en helhetsbild tror vi det kan vara svårt att tolka krav, även A1 

håller med om att det ibland kan vara svårt. Vidare säger A1 att utan helhetsbild kan det vara svårt för 

utvecklare att få någon “känsla för laganda” och därmed inte hänge sig till projektet. 
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Kommunikationen hos organisation B är avslappnad, inte så formell, enligt B1. Enligt respondent B1 

så arbetar teamet tätt och eftersom de framförallt arbetar med egna produkter så är kommunikationen 

primärt intern. En effekt av detta är att det är lättare att kommunicera med varandra även om den 

tekniska kompetensen ibland kan skilja, framförallt när B1 pratar med personer från andra 

avdelningar. De andra avdelningarna går att betrakta som kunder och precis som Méndez Fernández & 

Wagner (2015) nämner så är det här vanligt att glapp i kunskap uppstår, även om det hos organisation 

B inte är så vanligt. Utvecklarna är enligt B1 bitvis även involverade i processen med kravhantering 

och kan därför komma med synpunkter själva då de har en helhetsbild av systemen som utvecklas. 

Problem att validera och verifiera krav, en av konsekvenserna med undermålig kommunikation 

(Firesmith 2007; Niazi & Shastry 2003) blir tack vare den välfungerande kommunikationen hos 

organisation B inte ett överhängande problem. Respondent B1 anser sig ha så pass bra kontakter och 

erfarenhet att hen inte begränsas av kommunikationen även om det ibland kan vara svårt. 

 

Kommunikationen, både internt och externt, är essentiellt under hela kravhanteringsprocessen 

(Firesmith 2007; Méndez Fernández & Wagner 2015). I organisation A används 

ärendehanteringssystemet Jira för den stora delen av kommunikationen kring krav och är enligt 

respondent A1 otroligt viktigt för processen. A2 anger att innan all information och krav finns inlagt i 

Jira är kommunikationen mellan kund och projektledare viktig för att få bra underlag. I organisation B 

anger B1 att mycket av kommunikationen sker öppet “över en kaffe” och att det ibland kan medföra 

att medarbetare glömmer notera ändringar i deras ärendehanteringssystem, Eventum. Båda 

organisationerna är därmed väldigt beroende av ärendehanteringssystem för både spårning, 

kommunikation och hantering av krav. De problem som uppstår när kommunikationen är otillräcklig 

är främst att det blir svårt att verifiera och validera kraven (Firesmith 2007; Niazi & Shastry 2003). 

Detta är organisation B medveten om och respondent B1 menar att det är en av anledningarna till att 

hen alltid finns tillgänglig för att kunna reda ut oklarheter. Hen säger sig fungera som ett språkrör och 

översätta mellan olika nivåer och tekniska kunskaper i företaget för att det inte ska uppstå några 

missförstånd. Även hos organisation A uppstår ibland glapp mellan vad kunder vill ha och vad som 

finns beskrivet i kravspecifikationer, säger A1. Respondent A2 anger att kommunikationen med 

kunden vid validering av produkten ibland kan vara problematisk. Detta är även något som (Niazi & 

Shastry 2003) skriver är ett vanligt problem då kommunikationen är dålig eftersom parterna då inte 

har samma bild av vad som ska levereras. Det är därför alltid viktigt att säkerställa att båda parter 

förstår kraven och vad de leder till. Att ha definierade acceptansnivåer menar A2 är viktigt för att 

kunden ska kunna känna sig nöjd med slutprodukten samt att organisation A ska kunna veta när de 

fullföljt kontraktet.   
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5.2.5 Kunskap 

Firesmith (2007) skriver att många har en förenklad syn på kravhantering och de kunskaper som krävs 

för att nå ett bra resultat. Detta verkar samtliga respondenter vara medvetna om då alla påpekar att 

kravhantering är svårt samt att det påverkar resultatet av IT-projektet i stor utsträckning. Detta tror vi 

kan förklaras av att samtliga respondenter arbetar professionellt med kravhantering i olika former. 

Problem med otillräcklig kunskap för lyckas med kravhanteringen är inget som respondenterna påstår 

sig uppleva inom sina organisationer vilket möjligen kan förklaras av samma anledning. Hos båda 

organisationerna framkommer dock att respondenterna upplever att andra aktörer i projekten många 

gånger kan ha en förenklad syn på kravhantering, något som Niazi och Shastry (2003) menar är 

väldigt vanligt. 

 

A2 lyfter fram ett problem där kunderna inte har tillräcklig teknisk kunskap för att framställa en 

kravspecifikation av tillräckligt hög kvalité. Detta gäller främst de icke-funktionella kraven där 

kunderna många gånger efterfrågar lösningar som inte är tekniskt möjliga. A1 och A2 berättar även 

om ett problem med kunder som framställer en lista med lösningsförslag istället för en 

kravspecifikation. Respondenterna hos organisation A påpekar att kravspecifikationen ska innehålla 

krav eller problem och att det är deras ansvar att ta fram lösningsförslag på dessa. Det är också vanligt 

förekommande att kravkvalitén är låg och då främst i form av att det saknas krav. Detta tror vi kan 

bero på att kunderna har bristande kunskap i hur kravhantering bör genomföras, vilket även styrks av 

Niazi och Shastry (2003). A1 och A2 påpekar dock att det även delvis är deras ansvar att se till att 

kravspecifikationen håller tillräckligt hög kvalité när de skriver på ett kontrakt. Vi anser vidare att 

detta problem främst uppstår när kunden och leverantören är olika organisationer då faserna i 

kravhanteringsprocessen blir formellt uppdelade. A2 poängterar dock att detta oftast inte får några 

allvarliga konsekvenser då lösningen på problemet är att kravspecifikationen får arbetas om, då oftast 

mer som ett samarbete innan parterna kan enas om kravspecifikationen.    

 

A2 säger vidare att krav med nya tekniska lösningar är väldigt bra för organisationen, då det tvingar 

dem att utveckla sig själva och sin kunskap för att hålla sig konkurrenskraftiga. Genom att ta sig an ett 

projekt som egentligen ligger något utanför organisation A:s kompetensområde med exempelvis nya 

tekniska funktioner blir det enligt A2 en win-win situation för både kund och organisation A. 

Problemet med denna typ av uppdrag anger A2, är att det blir väldigt svårt att uppskatta tidsåtgång 

men så länge man är tydlig med detta mot kund brukar det gå bra. Vi tror att detta till viss del kan vara 

en försköning av verkligheten och troligtvis förekommer projekt som inte blir win-win utan snarare 

tvärt om, det blir kostnader för båda parter som kostar mer än det smakar.   
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B1 som i större utsträckning arbetar med interna vidareutvecklingsprojekt upplever inga direkta 

problem med bristande kunskap kring kravhanteringen. Hen påpekar dock att andra aktörer kan ha en 

förenklad syn på kravhanteringen och särskilt förståelsen för den tid som krävs för att uppnå en lyckad 

kravhantering. B1 poängterar att ingen enskild aktör kan allt som krävs för att lyckas framställa en bra 

kravspecifikation. En lyckad kravhantering menar hen är resultatet av ett samarbete mellan flera 

aktörer. Det krävs dock att ansvaret är tydligt uppdelat vilket B1 såväl som Firesmith (2007) 

framhåller. 

 

Vi anser att allt detta pekar på att organisationerna inte upplever några allvarliga problem som kan 

hänvisas till kunskap. Samtliga respondenter verkar eniga om det krävs samarbete mellan projektets 

olika aktörer för att lyckas med kravhanteringen. Eller som B1 formulerade sig “ensam är inte stark 

när det gäller kravhantering, ju fler kockar desto bättre kravhantering, om ansvaret är tydligt 

uppdelat det vill säga”. Vi kan dock ställa oss något kritiska till att respondenterna inte ser några 

kunskapsbrister hos sig själva, de lyfter snarare fram sin kunskap och erfarenheter som en 

framgångsfaktor. Detta anser vi pekar på antingen bristande självinsikt, då man alltid kan bli bättre på 

det som man gör, eller att man helt enkelt inte vill berätta om sina brister, vilket av vår erfarenhet 

tillsammans bildar en ond cirkel.  

5.2.6 Metodik 

Det finns en tydligt definierad process för kravhantering hos båda respondentorganisationerna vilket 

enligt Firesmith (2007) är en framgångsfaktor. Båda organisationerna upplever också att 

kravhanteringsprocessen är iterativ, även vid de fall projekten bedrivs efter traditionella 

projektmodeller. Detta menar A2 är för att arbetet med krav alltid är iterativt även om projektmodellen 

inte är det. Det stämmer väl med det som Wiktorin (2003) skriver som menar att faserna i 

kravhanteringsprocessen bör ske iterativt för att stegvis förfinas.   

 

Organisation A styrs mycket av sin kund när det kommer till val av projektmetod. Enligt A1 strävar de 

efter att använda samma projektmetod som kunden vilket kunden brukar föredra. Anledningen till 

detta är att de ofta är flera leverantörer med i projektet och att planeringen fungerar bättre om samma 

metod används. A2 menar att det är vanligt att de olika leverantörerna ofta bygger vidare på varandras 

arbete och det inte fungerar tillfredsställande om olika projektmodeller används. En tydlig fördelning 

av ansvar och väl utförd planering i förväg är väldigt viktig för en välfungerande kravhantering 

(Firesmith 2007). Enligt A2 kan det ibland uppstå problem om de väntar på en leverans från kunden 

som blir försenad, då de blir låsta och inte kan göra något. Detta problem menar A2 främst uppstår när 

kunden inte arbetar agilt utan vill leverera stora delar istället för mindre inkrement som är brukligt i 

t.ex. Scrum.   
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Organisation B arbetar uteslutande efter Scrum vilket enligt B1 påverkar hur kravhanteringen utförs. 

Respondenten upplever detta som positivt och syftar då främst till det iterativa inkrementella 

arbetssättet. B1 menar att det är fördelaktigt att endast behandla ett fåtal krav åt gången till skillnad 

mot i en vattenfallsmodell där all kravhantering måste göras färdig innan nästa fas i utvecklingen kan 

påbörjas. De andra kraven som inte ska utvecklas i närtid finns lagrade i produktens backlogg där de 

kan förfinas över tid eller “ligga och jäsa” som B1 uttrycker det. Det agila arbetssättet menar B1 

bygger mycket på att anpassa sig till situationen då inget projekt är det andra likt och det speglas även 

i kravhanteringen som kan skilja sig från fall till fall. Tydligast menar B1 att det är vid insamlingen 

samt verifierings- och valideringsfasen som är de delar som oftast blir olika från gång till gång. Detta 

bekräftar det som Aggarwal & Singh (2007) skriver som menar att alla metoder har sina olika styrkor 

och svagheter och därför måste väljas för att passa det specifika fallet. 

 

Eftersom metoderna, både för projekt och systemutveckling, skiljer sig mellan de två organisationerna 

är det svårt att jämföra dem. Vi ser en tydlig fördel i att arbeta med samma modell hela tiden, likt 

organisation B gör eftersom det blir lättare att förfina arbetssättet (Tonnquist 2012). Att hoppa mellan 

olika metoder leder uppenbarligen i vissa fall till missmatchningar som organisation A framhåller 

leder till problem. De problem som uppstår är nödvändigtvis inte endast grundade i missmatchning 

men det verkar försvåra arbetet. Organisation A verkar föredra att arbeta agilt och vi tolkar deras 

uttalanden som att det agila arbetssättet underlättar kravhanteringen. Vi tror att arbetsmetoder inte blir 

förankrade på samma sätt när organisationen tvingas byta för att passa kunden. Vilket även är en 

viktig framgångsfaktor för kravhantering (Firesmith 2007; Chikh & Aldayel 2012; Niazi & Shastry 

2003). 

 

Vi anser att det är onödigt att uppfinna hjulet på nytt och att det kan vara fördelaktigt att använda 

beprövade metoder och verktyg, för allt från projektmetoder till standarder för kravspecifikationer, 

Genom att utgå från en befintlig modell och anpassa den efter sin verksamhet bör det gå att uppnå de 

fördelar som Tonnquist (2012) nämner vid förfinande av arbetssätt genomgående för hela projekt. 

Metodik anser vi delvis är att betrakta som en strategisk komponent och mycket av detta styrs uppifrån 

i respondentorganisationerna. Därför tror vi att det är viktigt att detta samarbete fungerar bra.  

5.2.7 Resurser 

Att falla utanför budget anses generellt som ett misslyckande i ett projekt (Méndez Fernández & 

Wagner 2015). Hos organisation A är man väl medvetna om detta och A2 säger att varje gång en 

förändring sker är det viktigt att ändra kontraktet för att hålla alla intressenter uppdaterade om 

tidsmässiga och ekonomiska förändringar. Precis som Firesmith (2007) säger så krävs kontinuerlig 

uppföljning av dessa typer av förändringar. Hos organisation B anger B1 att det ibland kan vara svårt 
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att avgöra vems intressen som ska värderas högst när det finns exempelvis ett begränsat antal 

utvecklare. Här är det viktigt med stöd från ledning (Méndez Fernández & Wagner 2015) vilket båda 

organisationerna bekräftar och det finns hos båda en övergripande prioritering att rätta sig efter. Det är 

ganska självklart att båda organisationerna anser att det är positivt att ha mer resurser. Däremot har 

inte någon lyft bristande resurser som ett reellt problem. Däremot nämner samtliga respondenter att 

mer resurser skulle förenkla kravhanteringen och vi tolkar det som att de har tillräckligt med resurser 

för att kunna nå en lyckad kravhantering. Att skjuta till mer resurser tror vi skulle kunna förebygga 

framtida problem hos båda organisationerna, men å andra sidan måste ju då någon vara villig att betala 

för detta. Det blir en avvägning mellan kostnaden för detta och nyttan som det tillför, i det här fallet i 

form av förebyggda problem. 
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6. Slutsats och vidare forskning 

I detta kapitel svarar vi på studiens frågeställningar samt presenterar en slutsats. Slutsatsen lyfter fram 

kärnan i kapitel 5. Analys & diskussion och är baserad på de två fallorganisationerna. Genom att 

besvara frågeställningarna och nå en slutsats ämnar vi uppfylla studiens syfte. Förslag på vidare 

forskning inom ämnet presenteras också.  

6.1 Slutsats 

Studiens syfte var att bidra till ökad kunskap kring problem i kravhanteringsprocessen i IT-projekt. 

Detta genom att kartlägga vilka problemen är, varför de uppstår, vad de får för effekter samt hur de 

kan motverkas. Vi besvarar nedan frågeställningen för att uppnå studiens syfte. 

 

Vilka problem förekommer i kravhanteringsprocessen hos systemleverantörer? 

Vi kan bekräfta att det finns problem inom de områden som vi identifierat: kravkvalité, förändring, 

spårbarhet, kommunikation, kunskap och metodik hos fallorganisationerna. Huruvida dessa är att 

betrakta som förekommande problem skiljer sig mellan organisationerna. Resultatet pekar mot att de 

systemleverantörer vi undersökt är medvetna om dessa problem och att de har välutvecklade processer 

för att undvika dem. 

 

Varför uppstår problemen och vad leder de till? 

Problemen uppstår först när organisationerna frångår de utsatta riktlinjer som finns och inte använder 

de verktyg som ska användas, exempelvis för inrapportering av ändringar. Tack vare de väl inarbetade 

rutinerna så är problemen inte vanligt förekommande. Vad problemen leder till beskrivs väl i teorin 

och har kunnat bekräftas av respondentorganisationerna. 

 

Hur kan problemen förebyggas inför framtida IT-projekt? 

Genom att använda det IT-stöd som finns och hålla sig till de metoder som är väl inarbetade förebyggs 

problem hos fallorganisationerna. 

 

Vårt resultat bekräftar det som Firesmith (2007) skriver: Den största utmaningen med kravhantering är 

inte att ta fram nya, mer avancerade metoder för kravhantering utan att faktiskt använda de kunskaper 

och metoder som redan finns. Teorin föreslår ganska strikta arbetsformer, men i praktiken anpassar 

man sig efter situationen och förebygger problemen med hjälp av lämpliga verktyg och arbetssätt. 
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Det är tydligt att båda respondentorganisationerna har väl inarbetade rutiner för att arbeta med 

kravhantering. Allt annat vore konstigt, då de arbetet länge och har många års erfarenhet av 

kravhantering. Erfarenheten har byggt upp en mognad hos respondentorganisationerna som troligtvis 

kommer från att de under många år förfinat sina processer och arbetssätt.   

 

Vi har troligtvis varit något naiva när vi förväntat oss att respondentorganisationerna ska ha stora 

problem vid arbete med kravhantering. Resultatet pekar mot att respondentorganisationerna ser 

problemen som vi identifierat snarare som fallgropar och svårigheter än praktiska problem. 

Respondenterna upplever väldigt få, om ens några, problem som det framgår av empirin. När problem 

har uppstått så har rutiner skapats för att det inte ska uppstå igen och därmed anser man inte att det är 

ett problem längre. Med andra ord har det växt fram ett arbetssätt som fungerar bra för 

organisationerna och därmed eliminerat alla stora problem. Självfallet hade samtliga respondenter 

saker de ansåg kunde fungera bättre men på det stora hela så var alla ändå nöjda med det arbetssätt de 

hade idag.   

 

Samtliga av de teman som vi identifierat; kravkvalité, förändring, spårbarhet, kommunikation, 

kunskap, metodik och resurser hänger tätt sammanvävda och det är ibland svårt att dra tydliga gränser 

mellan områdena. Även detta är något som bekräftats av respondentorganisationerna, som påpekat att 

ett problem ofta kan leda till många andra. Båda organisationerna är överens, om alla följer rutinerna 

och använder de verktyg som finns är inte kravhantering i sig ett problem. Problem uppstår först när 

rutiner frångås och verktyg inte nyttjas på rätt sätt eller inte alls. Det tydligaste exemplet är med 

ändringar i krav, som listas av många författare som ett omfattande problem, är inte något som någon 

respondent tycker är svårt eller problematiskt, så länge rutiner följs. 

 

Vår uppfattning är att teorin ibland kan beskriva kravhantering som något otroligt problematiskt och 

något som aldrig går bra. I vårt fall har respondentorganisationerna dementerat detta och lyfter snarare 

fram kravhantering som något som fungerar så bra som det behöver göra. Vårt resultat visar att 

kravhantering är svårt, det finns många problem, fallgropar och svårigheter. Det är dock långt från 

omöjligt att nå ett bra resultat vilket respondentorganisationerna är bevis på. 

6.2 Förslag på vidare forskning 

Vi känner vid det här laget att vi endast skrapat på ytan av ämnet kravhantering. Arbetet har varit 

intressant och ökat vår entusiasm för att fördjupa oss ytterligare. Då kravhantering är ett väldigt brett 

ämne har vi avgränsat oss i flertalet avseenden. Trots avgränsningarna har vi i och med studiens 

begränsade omfattning behövt behandla ämnet på en relativt hög abstraktionsnivå. På grund av detta 

vore det intressant att göra en kvantitativ undersökning med syfte att bekräfta eller utöka teori kring 
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problem i kravhanteringsprocessen hos systemleverantörer. Det skulle också gå att göra ytterligare 

kvalitativa studier med tydliga avgränsningar i syfte att fördjupa oss i mer specifika områden inom 

kravhantering. 

 

Det skulle då vara intressant att undersöka skillnader mellan systemleverantörer och andra aktörers syn 

på kravhantering, exempelvis kunder. För att se om och hur de olika perspektiven skiljer sig. Andra 

relaterade faktorer och dess påverkan såsom storlek och typ av organisation eller IT-projekt vore även 

intressant att undersöka noggrannare. Att fokusera och fördjupa oss i en fas i kravhanteringsprocessen 

vore också intressant för att gå mer på djupet inom ett delområde. Att granska hur IT-stöd exempelvis 

i form av ärendehanteringssystem påverkar kravhanteringen ur ett strategiskt perspektiv är något som 

vi initialt hade funderingar på, vilket vi i detta skede fortfarande anser vore intressant. 
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7. Reflektion 

Nedan reflekterar vi kring studiens process och resultat genom att kritiskt granska vårt arbetssätt.  

7.1 Reflektioner och kritik 

När arbetet med denna forskningsprocess startade hade vi en förhållandevis klar bild av vad vi skulle 

kunna förvänta oss. Att det förekommer problem vid systemutveckling och framförallt vid 

kravhantering är något vi läst oss till att det är ett väldigt stort och utbrett problem. Det vi trodde skulle 

bli intervjuer där respondenterna spydde galla över kravhanteringen visade sig bli en ögonöppnare för 

oss där vi fick höra att det mesta fungerade rätt så bra. Troligtvis handlar mycket om att det är svårt att 

definiera vad ett problem faktiskt är och att vår bild skiljde sig från respondenternas. De 

problemområden eller teman vi identifierade utifrån litteraturen visade sig hänga samman väldigt 

mycket när det kom till praktiken. Detta tror vi pekar på vår allt för teoretiska och bristande praktiska 

erfarenhet av ämnet kravhantering. Genom att jämföra den befintliga teorin kring problem med 

kravhantering mot två verkliga organisationer har vi påvisat att det hos alla organisationer inte är så 

problematiskt som litteraturen gärna vill påvisa. Att det inte finns några tydliga eller allvarliga 

problem hos någon av respondentorganisationerna är något vi inte väntade oss, men samtidigt känns 

det med facit i hand inte så konstigt - hade det funnits allvarliga problem hade inte organisationerna 

kunnat hålla sig konkurrenskraftiga på marknaden. Att läsa in sig på litteratur som behandlar problem 

ger en skev och ensidig bild av verkligheten när man endast får den problematiska bilden presenterad. 

 

Att vi endast intervjuat leverantörer av system har troligtvis gett en ensidig bild av kravhanteringen. 

Hade vi inkluderat en kund som arbetat med kravhantering tillsammans med en leverantör hade 

troligtvis inte resultatet var detsamma. Som påvisats i analysen så ligger en stor bit av ansvaret hos 

kunden när det gäller att t.ex. ta fram krav. Att som kund ta fram krav till ett system kan troligtvis vara 

svårt då det rör sig utanför det normala arbetsområdet till skillnad från leverantörer som arbetar med 

detta dagligen och har förfinade processer och verktyg. Från kundens perspektiv kan det säkerligen 

uppstå andra problem än de som identifierats i denna studie och därmed skilja sig. En naturlig 

fortsättning på denna studie vore då att inkludera kunden för att jämföra hur synen skiljer sig mellan 

en kund och dess leverantör, något vi återkommer till i kapitel 6.2 Förslag på vidare forskning. 

Angående respondenterna så kan viss kritik riktas mot att det var få respondenter som representerade 

förhållandevis stora organisationer. Ursprungligen var planen att två personer från varje organisation 

skulle agera respondenter men på grund av sjukdom blev en intervju inställd. Vi upplevde inte detta 
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som ett problem då vi ansåg att den insamlade empirin var tillräckligt omfattande. Bristen på tid blev 

även uppenbar och vi valde därmed att inte pressa in en sista intervju då detta hade stulit tid från andra 

kapitel. 

 

Vår förhoppning som nämnt i tidigare kapitel var att i någon mån kunna generalisera resultaten. Vi 

tror att detta inte riktigt är praktiskt möjligt då vi dels endast har två respondentorganisationer varpå 

resultaten inte nödvändigtvis behöver vara liknande hos andra organisationer. Även den generella 

kritiken mot kvalitativa studiers generaliserbarhet spelar också in. Trots detta vill vi nog påstå att hos 

organisationer som arbetar med något under en längre tid så blir det naturligt med en förfining av 

arbetssätten. Denna erfarenhet leder till att organisationerna kan förebygga och undvika problem. Det 

blir upp till läsaren att avgöra om någon form av applicering på hens organisation går att göra. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Denna intervjuguide användes som ett stöd under de genomförda intervjuerna. Då intervjuerna var av 

semistrukturerad typ, se 2.3.2 Datainsamling och bearbetning för djupare beskrivning, kan frågor och 

formulering ha kommit att justeras under intervjuerna.  

 

Inledning 

 
Presentation av oss: Namn, utbildning. 

Studiens syfte: Syftet är att kartlägga vilka problemen är och i andra hand varför de uppstår, vad de 

får för effekter samt hur de kan motverkas. 

Intervjuns syfte: Uppfylla studiens syfte genom att kartlägga hur organisationen arbetar med 

kravhantering och ta del av respondentens tankar kring detta. 

Etiska aspekter: Inspelning, anonymisering. 

Önskemål: Tala fritt och utförligt, resonera och reflektera gärna öppet.  

 

Respondent och organisation 

 
Organisation: Kort presentera organisationen. 

Respondent: Befattning och vad det innebär, erfarenhet, år i branschen, utbildning. 

 

Kravhanteringsprocessen 
Vad är kravhantering för dig? 

Vilka “delar”/faser består kravhantering av? 

Beskriv hur ni arbetar med kravhantering? Metoder, verktyg, tekniker? 

Vilka är inblandade i arbetet? 

Varför är kravhantering viktigt och vad är målet? 

Beskriv en typisk kravhanteringsprocess från början till slut? 

 

Problem vid kravhantering 
Vad upplever ni som problematiskt med kravhantering?  

Vad beror det på tror du? 

Vad får det för effekter?  

Tror du det kan förebyggas och på vilket sätt? 

På vilket sätt skulle er kravhantering kunna göras bättre? 
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Problem: Uppstår, effekter, motverkas: 

  

  

  

  

  

  

  

 

Sammanfattning/fördjupning 

 
Vi utgår från era tidigare svar (antecknats i tabellen ovan under intervjun), har vi förstått korrekt att: 

*För varje dokumenterat problem* 

Problemet är: … 

Uppstår därför: … 

Effekter/leder till: … 

Förebyggs/motverkas genom: ... 

Vill ni förtydliga eller tillägga något kring det som sagts? 

 

Avslut 

 
Tacka 

Om frågor uppstår: Återkomma? E-post?  

 


