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Abstract 

Incorrect requirements have long been considered to be one of the biggest reasons for failed 

IT projects. Insufficient requirements are also one of the most expensive sources of error. 

This is especially problematic within small enterprises, which in nature are time and cost 

sensitive. The purpose of this experimental case study is to identify efficient requirements 

gathering activities and by extension an efficient requirements gatherings process for small 

enterprises by utilizing their unique prerequisites. We gathered data through the execution 

of five user-centered requirements gathering activities on a small organization.  The result 

of these activities, our observations and a survey were analyzed in order to draw 

conclusions regarding the success and efficiency of the activities and process as a whole.  

 The results show that by utilizing the prerequisites of small organizations through the 

use of user-centered activities an efficient requirements gathering process can be 

accomplished. The results also show that the prerequisites of small organizations combined 

with the impact of external consultants with the purpose of problematizing the operational 

procedures contributes to other organizational benefits than the requirements 

documentation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förord 

Tack till vår handledare Göran Landgren vid institutionen för informatik på Umeå universitet 

för sin kunskap, engagemang och tillgänglighet i anknytning till det praktiska arbetet och det 

akademiska skrivandet. Vi vill också tacka organisationens deltagare som möjliggjorde 

utförandet av studien.  
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1 Inledning 

Systemutvecklingsområdet har historiskt sett fallit offer för många misslyckanden. Processen 

är av komplex karaktär och felkällan är ofta relaterad till starten av projekt, nämligen 

kravställningen. I en undersökning av Cerpa och Verner (2009) så undersöks 70 

systemutvecklingsprojekt som anses som misslyckade. Undersökningen visar att i 73 % av de 

undersökta projekten kunde problem med otillräcklig kravställning identifieras. Vidare ledde 

detta till att beslut om deadlines som baserats på de bristande kraven blivit alldeles för snäva. 

Detta resulterade i sin tur att projekten drog ut på tiden och blev mer kostsamma än 

beräknat. 

Det finns många definitioner av vad krav är för något, Robertson & Robertson (2012, s.1) 

beskriver det på följande sätt; “Requirements are not really about requirements. 

Requirements are what the software product, or hardware product, or service, or whatever 

you intend to build, is meant to do and to be.” Författarna berättar också om hur krav alltid 

finns där oavsett om de upptäckts eller dokumenteras. Produkten kommer aldrig bli rätt om 

den inte styrs av kraven. 

Att genomföra en kravställning är ofta en dyr och tidskrävande process som är viktig att 

utföra korrekt för att bidra till ett lyckat systemutvecklingsresultat. Små organisationer är 

enligt Kamsties, Hörmann och Schlich (1998) ofta begränsade i både tid och budget, därför 

är det av stor vikt att kunna genomföra kravställningsprocessen effektivt med hänseende till 

dessa begränsningar. Med effektivt menas att genomföra kravställningsaktiviteter som 

genererar mycket värde till kravdokumentationen kontra spenderad tid och pengar. 

 Kujala (2003) genomförde tre olika typer av studier och forskning (fältstudie, kvalitativ 

forskning och kvantitativ forskning) för att studera effekterna av användarmedverkan i 

kravställningen. Samtliga visar att användarmedverkan bidrar till att acceptansen av 

systemet blir positivt. Det är därför intressant att undersöka hur användare upplever en 

kravställningsmetod där användarmedverkan är central. Samtidigt visar tidigare forskning av 

Lin & Shao (2000) att om användare involveras mer i systemutvecklingsprocessen så tas det 

nya systemet emot bättre, förutsatt att användarmedverkan sker på ett bra sätt. 

 Baserat på detta kan det antas att om mindre organisationer tar sig tid att låta samtliga 

användare delta i en användarcentrerad kravställningsprocess så kan dess fördelar inom 

acceptans nyttjas. 

I denna studie har vi praktiskt bedrivit en process för att skapa en kravspecifikation åt en 

liten organisation. Organisationen gav oss tillgång till samtliga användare av det nya 

systemet vilket medförde att de identifierade negativa sidorna med användarmedverkan 

kunde anses som närmast obefintliga. Därav är det rimligt att anta att denna typ av 

kravställningsaktiviteter är effektiva i små organisationer. 

1.1 Syfte   

Syftet med studien är att försöka identifiera effektiva aktiviteter och i förlängningen en 

effektiv arbetsmetod för att genomföra kravställning i en liten organisation. Små 

organisationer är ofta tid- och kostnadskänsliga och är därför i behov av en 
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kravställningsprocess som är resurseffektiv och i samspel med de givna förutsättningarna 

som återfinns i små organisationer.  

Vidare är syftet att utvärdera upplevelsen av användarcentrerade kravställningsaktiviteter 

inom ramen för en liten organisation där samtliga användare är delaktiga för att ta reda på i 

vilken utsträckning användarna känner sig ha bidragit och påverkat resultatet samt deras 

inställning till den färdiga kravspecifikationen. Detta vill vi ta reda på för att se om vi har 

nyttjat de förutsättningar som finns i den lilla organisationen.  

 Uppsatsen syftar också till att bidra med kunskap till kravställning i små organisationer 

som vanligtvis nämns som ett litet delmoment till IT-projekt av forskningen i relation till små 

och mindre organisationer. Det finns ett kunskapsbehov av att behandla och undersöka 

kravställning separat från andra IT-projektsammanhang i små organisationer eftersom det är 

en så vanlig och kostsam felkälla i IT-projekt vars problematik förvärras av de generella 

inneboende egenskaper som återfinns i små organisationer. 

1.2 Frågeställning 

• Hur ska effektiv kravställning bedrivas i en liten organisation?  

• Hur upplevs användarcentrerad kravinsamling och dess delmoment av deltagaren?  

1.3 Avgränsning 

Denna studie ämnar undersöka hur användarcentrerad kravinsamling sker hos en enskild, 

liten organisation. Studien innefattar inte implementationen av systemet eller upphandling 

av ett system vilket betyder att en undersökning av användbarheten hos det färdiga systemet 

inte genomförs. 
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2 Uppdragsorganisation 

 
Figur 1. Överblick över organisationen. 

 

För att undersöka frågeställningarna fick vi möjlighet att utföra ett kravställningsarbete 

tillsammans med en organisation som var i behov av ett nytt affärssystem. Företaget är ett 

bolag med mindre än tio anställda som är verksamma inom deponi och avfallshantering. Det 

nuvarande affärssystemet anses inte fungera fullgott då det kräver mycket extrajobb på sidan 

om i form av notislappar och manuella excelfiler. Figur 1 visar en överblick över de aktörer 

som interagerar med systemet.  

 Systemet håller låg datakvalitet på grund av flera felkällor varav en är att kunderna själva 

ansvarar för delar av indata. Det är också problem med grundläggande ekonomifunktioner 

som krediteringar vilket även det påverkar datakvalitet negativt. Den låga datakvaliteten blir 

en ond cirkel på grund av att systemanvändare inte längre vårdar befintlig data i den 

utsträckning som krävs för att bibehålla en tillräckligt god kvalitet.  

 Organisationens mål med arbetet är att ta fram en kravspecifikation som kan användas 

vid upphandling av ett färdigt affärssystem. De har tidigare dålig erfarenhet av kravställning 

och implementation av affärssystem vars process baserades på ett antal nyckelpersoner som 

bedrev kravställningen in-house utan att dokumentera resultatet. När dessa nyckelpersoner 

skulle generera krav till systemet så genomfördes endast en intervju med användarna och ett 

muntligt bekräftande av att kraven skulle åtgärdas. Med nyckelpersoner menas personer som 

besitter essentiell kunskap om projektet till den grad att projektet bär eller brister på om 

dessa personer stannar i projektet eller inte. Dessa nyckelpersoner bytte sedan jobb under 

tiden för organisationens projekt vilket gjorde att en formell kravspecifikation aldrig 

skapades. Flertalet krav av hög prioritet saknades i slutprodukten då bristande 

kravdokumentation skapades, vilket tillsammans med att nyckelpersonerna lämnade ledde 

till att projektet fick avbrytas just innan det nyligen införskaffade systemet skulle rullas ut i 
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verksamheten. Det införskaffade systemet hade upphandlats med hjälp av den bristfälliga 

kravspecifikationen och problemen uppdagades sent i projektet, dvs. bara några dagar innan 

systemet skulle träda i kraft.  
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3 Relaterad forskning 

I detta kapitel kommer vi redogöra för vad ett krav och kravställning är. Vi kommer också att 

redogöra för vilka förutsättningar som finns kopplade till små organisationer och 

användardeltagande.  

3.1 Krav 

Definitionen av kravställning och i synnerhet krav är vida spridd och varierar något från källa 

till källa. Standarden IEEE 610.12-1990 beskriver ett krav som följande:  

1. A condition or capability needed by the user to solve a problem or achieve an 

objective 

2. A condition or capability that must be met or possessed by a system or system 

component to satisfy a contract, standard, specification or other formally imposed 

documents. 

3. A documented representation of a condition or capability as in (1) or (2). 

 

Mindre formella definitioner existerar och nämns av Robertson och Robertson (2012) 

oberoende av kontexten för systemutveckling som någonting en produkt måste göra eller en 

egenskap som produkten måste besitta. 

Det finns olika typer av krav som i huvudsak delas upp i två kategorier, nämligen funktionella 

och icke-funktionella krav.  

Ett funktionellt krav specificerar den funktionalitet som systemet ska stödja sina 

användare med. Ett icke-funktionellt krav är ett krav som definierar kvalitativa egenskaper 

hos systemet som t.ex. svarstider, ångra-knappar, systemsupport och gränssnittsdesign. 

(Pohl, 2010) 

Kravställning är kortfattat den process där kraven samlas in och på något sätt dokumenteras. 

Kravställningsprocessen har genom tiderna sett olika ut beroende på vilket 

systemutvecklingsmetodik som varit aktuell. Tittar vi på den klassiska systemutvecklingen 

och vattenfallsmetodiken så ansågs kravställning enligt Pohl (2010) vara en enskild fas i 

början av systemutvecklingsprocessen med ett tydligt start och stopp. Syftet med detta var att 

identifiera, specificera och dokumentera krav. Denna kravdokumentation verkar sedan som 

ett referensdokument och den grund som nästkommande faser i produktlivscykeln bygger 

på. 

 Den i dag vanligare systemutvecklingsansatsen med rötter i det agila manifestet och 

metoder som Extreme Programming och Scrum sker kravställning kontinuerligt och 

jämsides resten av produktlivscykelns faser enligt Pohl (2010).  Kravställningen har med 

andra ord i kontrast till vattenfallsmetodiken inget tydligt start och stopp. 

Ytterligare dimensioner angående kravställning återfinns i kravställningens syfte eftersom 

syftet ställer olika krav på dokumentationens detaljeringsnivå. Om kravställningen utförs 

med syftet att en färdig produkt eller standardsystem ska anpassas så är det enligt Eriksson 

(2007, s.98) “varken möjligt eller nödvändigt att specificera alla krav i detalj eftersom många 
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av systemets funktioner inte går att påverka”. Fokus ligger då istället på övergripande krav 

och att beställarens intressenter har en gemensam bild av kraven. 

Historiskt sett är systemutveckling av komplex karaktär. Enligt Pohl (2010) kunde bara ca 30 

% av IT-projekt anses som lyckade mellan 2002 till 2009. Av den misslyckade 

projektandelen kan 48 % beskyllas på bristande krav och bristande kravställningsprocesser. 

För att ytterligare förtydliga vikten av god kravställning så illustreras kostnaderna för olika 

felkällor i IT-projekt i figur 2.  

McConnell (1998) menar att kravställning är det mest kostsamma felet som kan inträffa i 

ett IT-projekt och det är därför av högsta vikt att uppnå så hög korrekthet som möjligt ur ett 

resursperspektiv. Tittar vi på mindre organisationer och de förutsättningar som återfinns i 

relation till kostnadskänslighet och begränsad tid för extra aktiviteter som nämns av 

Kamsties et al. (1998) så är det inte bara viktigt att kravställningsprocessen har så hög 

kvalitet som möjligt för att minimera kostnader, den måste också vara mycket tidseffektiv. 

 

 

 

Figur 2. Bilden visar enligt McConnell (1998, s.42) kostnaden för att åtgärda ett fel i 

relation till när det upptäcks.  

3.2 Små organisationer 

Små organisationer har andra förutsättningar än större organisationer, vilket ger både för- 

och nackdelar. Små organisationer är enligt Kamsties et al. (1998) och Robert, Buhman, 

Garcia och Allinder (2003) generellt begränsade i både tid och budget samt upptagna med 

sin dagliga verksamhet. Även Lim och Klobas (2000) påpekar att små organisationer sällan 

har råd att testa sig fram med nya tekniker då de är mer kostnadskänsliga än en större 

organisation, vilket lägger stor vikt vid ämneskunskap hos externa konsulter. Vidare menar 

Robert et al. (2003) att små organisationer ofta har en platt struktur där en person har flera 
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olika roller. Den anställde är specialist på sitt verksamhetsområde men sällan finns någon 

specifik kunskap om kravställning eller IT. Då antalet människor är färre än i en stor 

organisation är det lättare att identifiera rätt nyckelpersoner till aktiviteter, problemet 

återfinns istället i att dessa kan ha svårt att frigöra tid.  

Många kravställningsaktiviteter i sammanhang där organisationen är ovan vid IT-projekt 

och har få användare kan enligt Eriksson (2007) bli för omfattande om det ska utföras i en 

liten organisation. Vidare menar han att kravställaren bör begränsa sig till ett fåtal tekniker 

däribland kortare workshops, där utomstående kravställare bör försöka bilda sig en 

uppfattning om organisationens dagliga arbete. Robert et al. (2003) menar att varje aktivitet 

måste hållas kort och tydligt visa vilka fördelar de kommer innebära för att inte 

organisationen ska känna att de slösar tid. Därför är det av stor vikt att kunna genomföra 

aktiviteter utöver den dagliga verksamheten effektivt med hänseende till dessa 

begränsningar, det vill säga att genomföra dessa extra aktiviteter som genererar mycket 

värde kontra spenderad tid och pengar.  

Kamsties et al. (1998) menar att det i små organisationer ofta inte finns en explicit 

kravspecifikation utan att det istället hålls verbal kommunikation gällande kraven i tro om 

att alla inblandade tänker lika. Problemen med ett missförstånd visar sig ofta inte förrän i 

implementationen av en färdig produkt, vilket innebär att det blir mycket dyrare att åtgärda 

än om det hade upptäckts och dokumenterats redan vid kravställningen. 

 

3.3 Användardeltagande 

Användarmedverkan har länge ansetts vara en nyckel till framgångsrika projekt, men enligt 

Kujala (2003) är det ett löst definierat begrepp som ter sig i många olika former. Trots detta 

pekar ändå den forskning Kujala (2003) tittat på att det finns ett positivt samband mellan 

användarmedverkan och lyckade system trots att den enda gemensamma nämnaren verkar 

vara någon form av kontakt med användaren. 

 I en studie av Baroudi, Olson och Ives (1986) nås slutsatsen att användardeltagande 

bidrar till användarens belåtenhet av det nya systemet. Studien visar ytterligare att 

användarens belåtenhet bidrar till att systemets användbarhet ökar. 

 Enligt Gould och Lewis (1985) och Karat (1997) är målet med användarcentrerad design 

att skapa system med hög användbarhet för slutanvändaren. Kujala (2003) menar att den 

huvudsakliga positiva effekten av användarmedverkan vid systemutvecklingsprocessen är 

just vid fastställandet av kravspecifikationen. Det som talar emot och tas upp som en av 

utmaningarna för användarcentrerade aktiviteter är att hitta rätt personer att delta i 

aktiviteterna enligt Eriksson (2007). 

 Snijders, Dalpiaz, Hosseini, Shahri och Ali (2014, s.614) menar att fokus ofta hamnar på 

den som betalar och inte den som faktiskt ska använda systemet när man involverar 

användare i processen; “The concept of user is narrow; priority is given to customers (as 

they request and pay for the system), while end users have a marginal role, despite the fact 

that they will ultimately experience and benefit from the system.”  
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Denna utmaning minskar när ett kravställningsarbete utförs i en liten organisation. Detta 

skapar en situation där majoriteten av nyckelpersoner enklare kan nås vilket leder att de 

användarcentrerade aktiviteternas fördelar enklare kan nyttjas.  

Enligt Barki och Hartwick (1994) bör det göras en skillnad mellan vad författarna kallar 

för “User-participation” och “User-involvement”. User-participation menar författarna är när 

användare deltar i olika aktiviteter under systemutvecklingsprocessen samtidigt som user-

involvement är användarens psykogiska inställning till systemet. 

I en studie av Barki och Hartwick (1991) så visar det sig att user-participation vid 

systemutvecklingsprocessen endast har en svag positiv korrelation till systemets 

användbarhet och framgång. Däremot visar det sig att user-participation har en stark positiv 

korrelation till user-involvement som i sin tur bidrar till ett användbart system.  

Detta visar på att endast användardeltagande inte nödvändigtvis betyder att systemet 

kommer tas emot bättre och bli mer användbart, utan användarna måste även psykologiskt 

känna sig delaktiga i processen och uppleva den som positiv för att detta ska uppnås. 

Barki och Hartwick (1994) menar att det inte bara är användardeltagande som bidrar till en 

positiv inställning till det nya systemet. Även personliga egenskaper, erfarenheter och om 

användaren deltar volontärt eller med obligatoriska order från ledningen påverkar 

inställningen till systemutvecklingsprocessen. 
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4 Metod 

I detta kapitel redogör vi för metodiken och de aktiviteter som användes att samla in data och 

svara på frågeställningarna. Ett praktiskt arbete genomfördes i form av en explorativ 

fallstudie. Studien utfördes genom att vi som forskare tillsammans med organisationen 

samarbetade under ett antal kravställningaktiviteter med målsättningen att effektivt 

kravställa samt att involvera användarna och på så sätt ta vara på de inneboende fördelarna 

som återfinns i små organisationer med få användare.  

 

Figur 3. Flöde över arbetsprocessen för kravställning.  

 

Arbetsprocessen bedrevs enligt figur 3. Inledningsvis gjordes enskilda intervjuer med 

deltagarna för att få en övergripande bild av verksamheten.  Samtidigt som detta 

introducerades den digitala kravdagboken som löpte parallellt med de övriga aktiviteterna. 

När intervjuerna var klara analyserades dessa och användes som grund till workshopen. När 

workshopens båda delar var klara utfördes en observation på en av deltagarnas 

arbetsuppgifter. 

Efteråt analyserades det insamlade materialet från workshop och observation och 

omsattes till krav. Dessa krav sammanställdes och togs sedan med till avstämningsmötet för 

att se att de stämde överens med verkligheten samt för att prioriteras av deltagarna. Efter 

avstämningen åtgärdades eventuella missuppfattningar och slutfördes till en 

kravspecifikation. För att undersöka effektivitet och deltagarnas upplevelse av aktiviteterna 

skickades i efterhand en anonym, webbaserad enkät ut.  
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4.1 Metodval  

Merriam (1994, s.10) skriver: “Kvalitativt inriktade fallstudier är en särskilt lämpad metod 

för att hantera kritiska problem av en praktisk natur”.  För att undersöka 

användarcentrerade kravställningsaktiviteter och effektivt kravarbete i en liten organisation 

och koppla samman relaterad forskning med insamlad data och våra egna observationer är 

metodalternativen i huvudsak uppdelad i två kategorier, kvantitativ och kvalitativ. I detta fall 

passar målsättningen och studiens karaktär väl överens med den kvalitativa fallstudien. 

 Den kvalitativa forskningsmetodens fundament innebär att kvaliteter, egenskaper eller 

framträdande drag inom det område som studeras karaktäriseras. Repstad (1993) förklarar 

hur studieområdet begränsas till en eller några få miljöer, men dessa studeras som helhet. 

Den kvalitativa forskningen kännetecknas också av avsaknaden av numerisk data som 

förekommer inom kvantitativ forskning där numerisk data används för statistiskt bevisa och 

förklara fenomen. Repstad (1993) förklarar också hur den kvalitativa metoden är av flexiblare 

karaktär än den kvantitativa forskningen där ändringar på frågematerialet och därav ändring 

av svarspersonernas stimuli är skadligt för studien eftersom detta leder till ojämförbar data. I 

den kvalitativa forskningen är detta inte ett problem i samma utsträckning. Svarspersoner 

tenderar att uppfatta ordalydelser på olika sätt och oförväntade upptäckter kan nyttjas i det 

vidare arbetet. En flexibel miljö och metod var direkt nödvändig under studien som bedrevs. 

Samtliga aktiviteter och dess delmoment var under ständig påverkan av tidigare aktiviteter 

och ny information. 

 Repstad (1993) förklarar att det är vanligt att information dyker upp under intervjuerna 

som kommer att påverka och utforma nästkommande intervju. Detta lämnar också luckor för 

flexibilitet för varje intervju med specifika följdfrågor. Detta synsätt på hur en studie bedrivs 

är relevant i den emergenta kravställningsmiljön arbetet befinner sig, i synnerhet inom 

ramen för en liten organisation. Kamsties et. al (1998) menar att lite tid finns att tillgå för 

extra aktiviteter utöver linjeverksamheten då de ofta är överbelastade med sitt eget arbete. 

Flexibiliteten och förändrade förutsättningar och dess hantering kan ses som en inneboende 

fördel i forskningsmetoden och är kvaliteter som är nödvändiga för att vi som forskare 

flexibelt skulle kunna anpassa en effektiv kravställningsprocess till den lilla organisationen 

som studerades och dess begränsade tidsresurser för att kunna utnyttja det faktum att vi fick 

tillgång till samtliga slutanvändare. 

 För att kontrollera studiens riktning och resultat bedrevs en vad Merriam (1994) kallar för 

experimentell studie. Detta innebär att forskaren kan manipulera de variabler som är av 

intresse. I denna studie levererades dokumentation i form av en kravspecifikation till 

uppdragsorganisationen. Denna dokumentation var något som vi som forskare tillsammans 

med de anställda i organisationen tog fram. Arbetet utfördes och påverkades av tekniker och 

aktiviteter valda av oss forskare för att undersöka orsak-verkan relationen mellan dessa 

aktiviteter och frågeställningen. 
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4.2 Intervju  

Repstad (1993, s.67) beskriver syftet med intervjuer som följande: “Syftet med intervjuer är 

ju att få människor att prata om saker som de tycker är viktiga, och det är detta forskaren är 

intresserad av att få reda på”. 

 Intervjuer är en vanlig aktivitet vid kravinsamling och går ut på att en kravhanterare 

diskuterar med olika intressenter för att skapa en förståelse för systemets krav och mål och 

existerande problematik.  Intervjuer beskrivs vanligtvis i tre olika former, strukturerad, 

halvstrukturerad och ostrukturerad. I en strukturerad intervju är frågorna väl planerade och 

väl utformade och formuläret följs strikt.  

 Eriksson (2007) beskriver den strukturerade intervjuns fördelar som att den är 

systematisk och effektiv. Intervjutypen beskrivs också som fördelaktig om samma intervju 

ska bedrivas på flera olika individer av flera olika intervjuare. Denna intervjuform ställer 

dock högre krav på frågornas kvalitet och frågor som inte är för ledande. 

En ostrukturerad intervju är motsatsen till en strukturerad intervju. Frågor förbereds inte 

utan intervjuaren ställer oförberedda frågor och intervjun liknar en vanlig dialog. Denna 

intervjustruktur tillåter intervjuaren att styra den intervjuade till att svara utförligt och 

kräver minimala insatser i förberedelse och träning. Denna intervjuform är också 

kostnadseffektiv och tenderar att generera en bra bild av normala krav enligt Eriksson 

(2007). Nackdelar och utmaningar med denna intervjuform är att intervjuaren behöver 

kunna föra och hålla diskussionen till ämnet. Det kan också vara svårt att dokumentera 

intervjun.  

 En halvstrukturerad intervju befinner sig mitt i mellan av en strukturerad och 

ostrukturerad intervju. Intervjuaren förbereder vissa frågor som önskas besvaras men 

lämnar samtidigt utrymme för öppna frågor. Denna intervjuform blir mer flexibel än en 

strukturerad intervju och vanligtvis det som används i praktiken enligt Eriksson (2007). 

Intervjuaren bör vara förberedd genom att ha tagit reda på lite fakta och 

bakgrundsinformation om intressenten och om organisationen eller avdelningen. Eriksson 

(2007) förklarar också att intervjuaren bör tänka på att inte följa det förberedda formuläret 

för troget, detta kan leda till att formuläret blir ett hinder. Detta nämns också av Repstad 

(1993) som trycker på vikten att vara flexibel med sina frågor. Frågorna kan till och med vara 

löst formulerade för att sedan formuleras muntligt under intervjun och på så sätt skapa en 

naturlig dialog.  

Enligt Ryen (2004) skall intervjun spelas in vare sig anteckningar förs under intervjun 

eller inte. Dessa anteckningar beskrivs som första början på analysarbetet. Det 

rekommenderas också att anteckna egna associationer och reflektioner under intervjun.  

I kravställningsarbetet som bedrevs under denna fallstudie så kom halvstrukturerad 

intervju att användas under intervjufasen av arbetet med motivering att intervjuformen 

tillåter förberedelse och öppna frågor. Detta ledde till att efterfrågad information kunde 

insamlas tillsammans med information som kunde vara svårare att förutse. Detta 

förhållningssätt speglar emergensen och “situated actions” som beskrivs av Suchman (1987) 

som är påtaglig i komplexa miljöer som mänsklig interaktion, systemutvecklingsprojekt och 
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implementationsprojekt. Det är också viktigt att i rollen som intervjuare övervinna den 

intervjuades förtroende för att få den faktiska informationen enligt Repstad (1993). 

Intervjuer bedrevs med samtliga användare av systemet. Intervjuerna var 

halvstrukturerade med förberedda frågor men tillät även utrymme för att ställa 

improviserade frågor. Syftet med dessa intervjuer var att kartlägga systemets omvärld och de 

upplevda problemen med systemet samt att verka som en grund till kommande workshop 

och för att vi som forskare skulle få förståelse för organisationen, vad dem gör, nuvarande 

problem och behov. Genom att extrahera krav från intervjuerna så skapades ett underlag till 

workshop vars syfte var att bidra med idéer och förslag till krav och deltagarna. Intervjuerna 

spelades in för att sedan transkriberas. Den transkriberade texten analyserades sedan genom 

att vi med en överstrykningspenna markerade ut de krav vi kunde identifiera samt de 

problemområden som behövdes diskuteras ytterligare med användarna. Detta 

sammanställdes sedan till ett dokument som användes som ett underlag för workshop.  

Syftet var att använda detta dokument till att få användarna att diskutera de olika 

problemområdena och krav som vi objektivt identifierat och som användarna inte själva tog 

upp under workshopen. 

4.3 Workshop 

En workshop är en vanligt förekommande aktivitet för kravställning. En workshop bedrivs 

genom att ett antal intressenter tillsammans med en workshopledare samlas för att 

identifiera och tydliggöra idéer eller krav för det framtida systemet och nämns som en av två 

nyckelaktiviteter tillsammans med täta leveranser för kravställning till standardsystem av 

Eriksson (2007). 

 Eriksson (2007, s.65) beskriver workshops som följande: “Workshops är ett mycket 

effektivt sätt att på kort tid identifiera, strukturera och prioritera de övergripande normala 

kraven”, detta nämns också av Pohl (2010) som beskriver aktiviteten som mycket 

framgångsrik om den bedrivs rätt, samt av Leffingwell & Widrig (2000) som menar att 

workshops är den mest kraftfulla aktiviteten för att samla krav. Målet och en 

grundförutsättning för en workshop är att få deltagarna aktiva och engagerade. Eriksson 

(2007) menar att det är deltagarna som i slutändan ansvarar för resultatet. Detta innebär att 

resultatet inte blir bättre än vad deltagarna slutligen gör det till.  

 

En workshop kan från start till slut delas in i tre faser: 

• Planering inför workshop 

• Genomförande av workshop 

• Uppföljning av workshop 

 

Syftet med planeringsfasen av workshopen är att utse deltagare, fastställa syfte och mål samt 

bestämma hur detta ska nås. Målsättning och syfte rekommenderas fastställas för att positivt 

påverka acceptansen för deltagarna enligt Pohl (2010).  För att kunna samla in kraven under 

en workshop är det viktigt att deltagarna är de representativa intressenterna enligt Pohl 

(2010). Om endast en grupp av intressenter deltar är det sannolikt att de insamlade kraven 
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inte kommer uppfattas som fullständiga av de andra intressenterna. Eriksson (2007) 

beskriver också vikten av att lära känna deltagarna inför workshopen för att ta reda huruvida 

de besitter tidigare erfarenheter av liknande aktiviteter för att avväga hur tydliga 

instruktionerna bör vara och i vilken utsträckning det kan behövas aktiviteter för att 

stimulera och aktivera deltagarnas idégenerering. Eriksson (2007) och Pohl (2010) tar också 

upp vikten i att bestämma regler som samtliga deltagare tvingas förhålla sig till. Exempel på 

bestämmelser kan vara att samtliga deltagare slår av telefonerna och stannar i 

workshoplokalen tills utsatt sluttid. Detta underlättar workshopen i den bemärkelse att den 

inte blir utsatt för störningar, utan kan fortgå tills det överenskomna resultatet är nått.  

 Genomförandet av workshopen bör enligt Eriksson (2007) börja med en isbrytare. En 

isbrytare har som syfte att få deltagarna att börja kommunicera och verkar som starten för 

workshopen. En isbrytare kan t.ex. vara en kort presentation av varje deltagare. 

Utförandet av workshopen ställer krav på deltagarnas kreativitet och därmed också 

workshopledarens förmåga att stimulera och inspirera deltagarna och deras kreativitet enligt 

Eriksson (2007) samt kontrollera att de överenskomna reglerna följs enligt Pohl (2010). 

Resultatet av genomförandet är många ostrukturerade idéer och önskemål uppskrivna på 

notislappar. Gruppering och sortering av idéerna krävs för att en förståelse ska skapas. En 

gruppering sker genom att logiskt tillhörande idéer grupperas ihop med varandra och 

rubriceras därefter. Dubbletter och eventuellt otydliga idéer bör tas bort, alternativt 

förtydligas. Grupperingsfasen bör också uppmuntra nya idéer enligt Eriksson (2007).  

 Eriksson (2007) nämner vikten i att följa upp workshopen i den bemärkelse att det är 

viktigt att deltagarna får en återkoppling i form av det dokumenterade resultatet för att skapa 

känslan av att de känner sig hörda och bidragande till resultatet. Denna psykologiska 

inställning nämns också som viktigt av Barki och Hartwick (1991). Det är också viktigt att 

dokumentera resultatet på plats i sin originalform direkt efter avslutad workshop. Eriksson 

(2007) menar att denna ansats fungerar som ett komplement till bildminnet och bidrar med 

kontext under sammanställningen. Pohl (2010) beskriver också vikten med att följa upp 

workshopen. Uppföljning kan identifiera luckor och motsägelser samt lösa dessa problem.  

 Både Pohl (2010) och Eriksson (2007) beskriver vikten i att representativa intressenter 

deltar i workshopen för att skapa ett tillförlitligt resultat och därav tillförlitliga krav. 

Förutsättningarna för denna studie var gynnsamma ur detta perspektiv. Verkställande 

direktör, marknadschef och driftkoordinator var de tre slutanvändarna av systemet och det 

var dessa intressenter vi samlade till workshopen. 

 Organisationens storlek och platta hierarki bidrog också till förutsättningar där samtliga 

individer oavsett yrkesroll har ett nära professionellt och socialt samarbete vilket också 

nämns som en förutsättning i små organisationer av Robert et al. (2003). Detta skapar 

relativt problemfria förutsättningar sett till en workshopsituation där linjearbetarna måste 

samarbeta med chefen. Det betydde också att workshopen var heltäckande sett till 

intressenternas deltagande och den enligt Snijders et al. (2014) ovanliga, dock fördelaktiga 

situation där kund och slutanvändare är samma person. De olika intressenterna hade också 

olika arbetsuppgifter vilket bidrog med tre skilda perspektiv på samma problemområde.  
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Utförandet av workshopen delades upp i två olika pass på totalt sex timmar där användarna 

tillsammans fick diskutera och arbeta fram kraven. Strukturen och utförandet på 

workshopen gick till på så sätt att workshopledaren gick igenom gällande målbild och regler. 

Efter detta ritades en cylinder upp som skulle representera det nya systemet. Deltagarna bads 

sedan fylla cylindern med kravkategorier eller kravrubriker. Dessa rubriker lyftes sedan ut 

för att grundligt bearbetas. Detta utfördes genom att deltagarna fick sätta gula lappar med 

krav och idéer till gällande rubrik, en rubrik i taget. 

 Denna ansats skapade en överskådlighet över vad som var kvar och en känsla för att 

workshopen hela tiden drevs framåt. Detta ledde även till att gruppering av kraven 

automatiskt gjordes vilket var viktigt av två anledningar. Den första för att spara tid för den 

resurssnåla lilla organisationen. Den andra delen var på grund av att deltagarna helt saknade 

eller hade begränsade erfarenheter gällande krav, IT-projekt eller workshops och att vi på 

detta vis kunde styra deltagarna och strukturera arbetet ur ett kvalitativt perspektiv.  

Under workshopens gång förstod vi att totalt sex timmar inte skulle räcka till för att också 

prioritera alla idéer och krav utan att negativt påverka kvaliteten på kravgenereringen. På 

grund av detta förflyttades prioriteringen av kraven till nästa aktivitet. 

 

4.4 Enkät  

Enkäten är enligt Ejlertsson (2014) ett vanligt och beprövat sätt att utföra datainsamling på, 

där respondenten aktivt besvarar frågor ställda i ett formulär med huvudsakligen fasta 

svarsalternativ. Till skillnad från intervjuer har man inte direktkontakt med respondenten 

vilket kan vara att föredra vid “känsliga” eller personliga frågor. 

 För att få en bild av hur deltagarnas upplevde kravställningsaktiviteterna använde vi oss 

av en enkät som skickades ut efter arbetet. Detta valdes istället för att utföra ytterligare 

intervjuer för att ge deltagarna möjlighet att själv välja när det ska göras med hänsyn till de 

förutsättningar som finns sett till att det är en liten organisation med brist på tid. 

Vi ville även få så objektiva svar som möjligt och då enkäter är mer opersonligt än andra 

datainsamlingstekniker så föll valet på detta. Ejlertsson (2014) menar att den s.k. 

intervjueffekten elimineras vid användning av enkäter som datainsamling. Med 

intervjueffekt menar Ejlertsson (2014) att respondenten kan påverkas av intervjuarens sätt 

att ställa frågor och följdfrågor utan att intervjuaren är medveten om det. 

 Syftet med enkäten var att undersöka till vilken grad deltagarna tyckte att aktiviteterna 

i kravställningsprocessen var effektiva. Detta gjordes genom att ställa frågor om hur 

aktiviteterna upplevdes, om deltagaren känt sig delaktig och hur effektiv deltagaren tyckte att 

varje aktivitet varit med hänsyn till nedlagd tid kontra resultatet som aktiviteten genererade. 

De data som enkäterna levererade kopplades sedan till den relaterade forskning som vi 

presenterat inom ämnet.   
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4.5 Avstämning  

För att effektivt gå vidare med en uppföljning samt avstämning av de krav och idéer som 

genererades under workshopen och konkretisera samt förtydliga dem övervägdes två vanliga 

alternativ som nämns av bland annat Eriksson (2007), Pohl (2010), Cockburn (2001) och 

Lindblom och Blom (2017), nämligen användningsfall och user stories. 

 Cockburn (2001) menar att syftet med användningsfall är att beskriva ett systems 

beteende under olika förhållanden när systemet används av en aktör. En aktör interagerar 

med systemet och systemet svarar för att uppnå ett värde eller mål för aktören. Det finns 

olika scenario i hur systemet kan användas och systemet svarar olika på förfrågningar 

beroende på vilket scenario som utförs. 

 Användningsfallens syfte är att samla upp alla dessa scenarios och beteenden samt 

beskriva dem i textform så dessa sedan kan användas för att utforma funktionella krav eller 

som diskussionsunderlag vid kravverifiering. Cockburn (2001) talar om att användningsfall 

måste vara både detaljerade och självbeskrivande så att samtliga intressenter lätt kan förstå 

och sätta sig in i scenariot utan vidare beskrivning. 

 En user story har liknande egenskaper i form av kontext och vilken intressent som utför 

vad i systemet. User stories kan utföras på olika abstraktionsnivåer. En user story på en hög 

abstraktionsnivå, även kallad epic ser enligt Lindblom och Blom (2017, s.67) ut på följande 

vis: 

 

“Som en <typ av användare> vill jag <ett mål> så/för att <uppnå verksamhetsvärde>”.  

 

Dessa epics delas sedan upp i mindre user stories och bör kompletteras med 

acceptanskriterier för att skapa testbarhet och utförligare detaljeringsnivå samt tydligare 

förklara kraven.  

Användningsfall kan relativt enkelt introduceras till deltagarna men kräver dock förarbete 

och därav också tid och pengar. Användningsfallet är också svårt att utnyttja till fullo under 

förutsättningarna för denna studie eftersom det är svårt att använda systeminteraktion som 

beskrivningsverktyg mot en odefinierad färdig produkt och löper risk för att skapa en 

situation och förväntningar som låser organisationen i en framtida upphandling.  Vi valde 

därför att inte använda användningsfall som avstämningsunderlag. 

User stories och i synnerhet epics hade varit ett bra alternativ för att beskriva den 

övergripande kravbilden för organisationen med tanke på att kraven samlas in utan kunskap 

om vilken standardsystem som kommer att anpassas, vilket betyder att kraven har ett behov 

av att vara utformade på högre abstraktionsnivå. Det är varken möjligt eller nödvändigt att 

specificera varje krav i detalj när det handlar om standardsystem enligt Eriksson (2007). Vi 

saknade dessutom kunskap huruvida anpassningsarbetet kommer att ske agilt, och ville 

därför undvika att begränsa oss till denna typ av dokumentation som är så starkt förknippad 

med det agila arbetssättet. Det är också enklare för organisationen att vidare arbete med 

dokumentation i form av en lista som tillåter en överskådlig blick. User stories kräver också 

förarbete, alternativt att vi som forskare tillsammans med deltagarna hade arbetat fram de 
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under ytterligare ett eller flera workshoptillfällen för att ta vara på fördelarna med att ha 

tillgång till samtliga slutanvändare. Detta hade ställt krav på upplärning av user stories samt 

avsatt tid, vilket inte fanns att tillgå. Detta stämde inte överens med den givna 

frågeställningen angående effektivitet och valdes därför också bort. 

Ytterligare en variabel i beslutet var den uteblivna prioriteringen av kraven som inte 

hanns med under workshoptillfällena. Uppföljningen som ägde rum på dem tidigare 

insamlade kraven utformades på ett sådant sätt att prioriteringen av kraven samt ett 

förtydligande av de skedde tillsammans. Utförandet skedde i form av ett möte på tre timmar 

med samma tre deltagare från föregående träffar där vi presenterade ett dokument med de 

grupperade kraven i en lista. Listan var konstruerad för att prioritering och en motivering till 

varje krav skulle fyllas i. Om ett krav inte kunde motiveras var det aktuellt att diskutera om 

det överhuvudtaget skulle vara kvar, om det var ett delkrav eller om det var för övergripande 

och otydligt, alternativt för specifikt. 

Prioriteringen utfördes enligt MoSCoW-skalan som nämns av Stapleton (1997). MoSCoW 

är ett prioriteringssystem som oftast baseras på fyra nivåer, must, should, could och won’t. 

Bokstäverna o kan användas till on time och on budget men används främst för minnesstöd 

för begreppet. I denna studie nyttjades endast must, should, could och won’t. Must innefattar 

de krav som måste uppfyllas för att projektet ska anses vara lyckat. Should innefattar de krav 

som bör uppfyllas, men är inte direkt avgörande. Could innefattar krav som kan utelämnas 

utan större påverkan. Slutligen won’t, som innefattar krav som kan förverkligas senare.  På 

detta vis tilläts en kombination av prioritering och och uppföljning av varje krav. På så sätt 

också en bekräftelse på att de krav som fångats upp stämde. Denna ansats tillät i övrigt en 

tids och kostnadseffektiv uppföljning av workshopen och verkade som en ytterligare iteration 

av befintliga krav vilket också ledde till nya upptäckter.  

4.6 Kravdagbok  

Ytterligare en aktivitet i kravinsamlingsprocessen var att deltagarna ombads föra 

kravdagbok. Denna aktivitet kan med fördel nyttjas när användare och anställda i 

organisationen saknar erfarenhet från kravarbete enligt Eriksson (2007). En kravdagbok är 

ett digitalt eller vanligt anteckningsblock där användarna uppmanas dokumentera krav eller 

idéer fortlöpande under sitt dagliga arbete i sitt nuvarande system. Varje gång de stötte på 

något irritationsmoment i det befintliga systemet kunde det dokumenteras som ett krav, 

likaså funktionalitet de ogärna var utan. 

 Kravdagbok som aktivitet valdes på grund av omständigheterna som detta arbete befann 

sig i, nämligen en liten organisation med lite eller ingen vana av kravarbete. Dagboken 

introducerades i samband med intervjuerna för att nyttjas parallellt med de övriga 

aktiviteterna. Kravdagbokens utförande skedde digitalt med hjälp av en hemsida som tillät 

att vi som forskare hade tillgång samt redigering och grupperingsmöjligheter av de krav som 

noterades. 
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4.7 Observation 

“A person can describe how to tie one’s shoes much easier while he ties his shoes” - Pohl 

(2010, s.434). En observation är en fundamentalt enkel aktivitet för att samla in krav. 

Aktiviteten ställer förhållandevis låga krav på förberedelser och kan enligt Eriksson (2007) 

leda till att nya krav upptäcks av normal och sensationell karaktär. Genom att övervaka en 

användare som arbetar i systemet och föreslå nya lösningar kan sensationella krav 

uppfångas. 

Pohl (2010) beskriver observationer som en möjlighet att få en mer detaljerad bild av 

användarnas arbetsprocesser. Detta motiveras genom att detaljer lättare faller bort när 

någon retroaktivt beskriver en företeelse till skillnad från när beskrivningen sker i samband 

med utförandet. En grundsten för observation som aktivitet för kravfångst är att användare 

antas som expert och dennes arbetsprocess inte ska ifrågasättas enligt Pohl (2010). 

Utmaningar med observationer kan enligt Pohl (2010) handla om att den som observeras 

uppfattar detta som obehagligt. Eriksson (2007) menar att det kan vara svårt att motivera 

kostnaden för att någon ska stå och titta på någon annan när de jobbar. Ytterligare 

utmaningar under en observation nämns av Pohl (2010) och behandlar svårigheten att vara 

objektiv, det är enkelt att informationen som utvinns av observationen påverkas av ny 

information och faller offer för subjektiva tolkningar. Det är därför viktigt att dokumentera 

omedelbart. Det är också möjligt att den som observeras utför sina arbetsprocesser 

annorlunda när denna person är medveten om observationen. Pohl (2010) säger att för att 

motverka detta bör ett förtroende byggas upp. En förklaring av observationens syfte kan 

också vara hjälpsam för att motverka medveten förändring av arbetsprocessen. 

 Denna problematik bedömdes inte vara starkt närvarande eftersom vi redan tillbringat 

flertalet timmar med observationsobjektet som också var väl informerad om arbetsprocessen 

samt syftet med de olika aktiviteterna. Tittar vi på den effektiva kravställningsaspekten och 

Erikssons (2007) uttalande angående försvarbarheten rent ekonomiskt för en observation så 

nämner han också vikten i att förstå verksamheten när det handlar om att kravställa en 

organisation med få användare för en anpassning av ett standardsystem. På grund av detta 

gjorde vi bedömningen att en observation på två timmar skulle ge tillräckligt med insikt för 

att vara värt tiden. Observationen utfördes efter workshopen genom att vi observerade 

driftkoordinatorn som står för majoriteten av systemanvändningen under det dagliga arbetet 

på plats ute hos organisationen. 

 

4.8 Dataanalys 

I detta avsnitt redogör vi för hur vi har behandlat insamlad data för att besvara den givna 

frågeställningen. 

 Under varje utförd aktivitet dokumenterades både observationer från oss som forskare 

och kravdokumentation, som i slutändan levererades till uppdragsorganisationen. De 

observationer som gjordes under arbetets gång i anslutning till aktiviteternas utförande har 
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dokumenterats och kategoriserats för att besvara den givna frågeställningen och för att sedan 

knyta an till relaterad forskning. Kategoriseringen skedde i två led, dels kategoriserades de 

efter vilken aktivitet de tillhörde för att skapa spårbarhet, och dels för att skapa jämförbarhet 

mot enkätsvaren genom att kategorisera vilken typ av teoriområde de tillhörde för att 

systematiskt kunna identifiera likheter och olikheter mellan våra observationer, 

uppdragsorganisationens enkätsvar och den forskning som har presenterats. Enkätsvaren 

analyserades också enskilt med anledning att identifiera den efterfrågade effektiviteten och 

besvara hur deltagarna har upplevt aktiviteterna. De tolkningar och slutsatser som dragits 

återfinns i analys och slutsats. 

 

4.9 Litteratur 

Den litteratur som använts är främst från tre kategorier; Artiklar från vetenskapliga 

tidskrifter, böcker från praktiker inom ämnet samt böcker som beskriver hur forskning ska 

bedrivas. Efter en omvärldsanalys av ämnen som kravställning, användarmedverkan och små 

organisationer så dök flera nyckelord upp som användes vid litteratursökning av främst 

artiklar. Vidare under arbetets gång fick vi även tips på litteratur från handledare. 

Vid litteratursökningar så upptäcktes det att litteratur som behandlar effektiv 

kravställning i små organisationer var närmast obefintlig. Detta gjorde att vi fick söka efter 

litteratur från tre distinkta ämnen; kravställning, användarmedverkan samt små 

organisationer för att sedan knyta ihop denna litteratur med varandra.  

 

4.10 Forskningsetik  

Denna studie har bedrivits enligt de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) 

presenterar med fokus på det fyra huvudkraven;  

 

Informationskravet - Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

Samtyckeskravet - Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. 

Konfidentialitetskravet - Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte kan ta del av dem. 

Nyttjandekravet - Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forsknings- ändamål. 

 

För att uppfylla informationskravet har vi under inledande intervjuer inlett med att 

informera berörda parter om syftet med studien och därefter fått samtycke och 

godkännande. Vidare informerades intervjuobjekten om att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan i studien om parten så vill. 
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Intervjuer spelades in efter medgivande från intervjuobjektet och sparades på ett fysiskt 

USB-minne förvarat på säker plats. Vid transkribering av intervjuer så namngavs deltagarna 

med anonyma namn som Intervjuare och Intervjuobjekt. Detta för att obehöriga inte ska 

kunna utläsa vem som sagt vad under dessa intervjuer. Frågor som ställdes under intervju 

var utformade för att uppfylla studiens syfte och ändamål och inget utöver detta. 

Organisationen som studien genomfördes på nämns inte vid namn och inte på sådant sätt att 

konfidentialiteten kan avslöjas.  
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5 Resultat 

I detta kapitel redovisas resultatet från varje genomförd aktivitet i förhållande till vilka typer 

och vilken nivå av krav som insamlades. Vi redogör också för vilka observationer vi som 

forskare gjorde på varje aktivitet. Slutligen redogörs resultatet från enkätsvaren.  

5.1 Intervju 

Tre användare intervjuades (Respondent A, Respondent B och Respondent C) i separata 

träffar på 1,5-2 timmar. Intervjuerna utfördes enligt vad Eriksson (2007) och Repstad (1993) 

kallar för halv-strukturerad intervju. Detta innebar att samtliga intervjuer baserades på 

samma intervjumaterial med utrymme för improvisationsfrågor.  

Respondent A jobbar dagligen i det nuvarande systemet och kommer vara den person som 

främst kommer jobba i det kommande systemet. Intervju av respondent A resulterade i att vi 

fick en tydlig bild av de problemområden som respondenten och organisationen brottades 

med. Respondent A fokuserade mycket på vad som var problematiskt med det nuvarande 

systemet och lite fokus lades på att identifiera de krav som det nya systemet ska uppfylla. 

Kraven som genererades från respondent A:s svar var mer detaljrika än hos resterande 

respondenter. Den gemensamma nämnaren för kraven var att de skulle lösa de manuella 

handpåläggningar som idag präglar det nuvarande systemet. Respondent A hade också 

erfarenhet från ett tidigare kravställningsarbete där resultatet inte ansågs lyckat och ingen 

dokumenterad kravspecifikation skrevs: 

 

”Intervjuare: Fanns det ordentlig dokumentation (i tidigare kravställning)? 

Respondent A: Nej, det var det jag fått veta att det inte fanns, för när det blev avblåst så 

frågade jag om kravspecen, men det hade inte gjorts någon. Hon (konsulten) antecknade 

allt och sa “det fixar vi”. Det var den enda formen av kravspec”. 

 

Respondent B jobbar mindre ofta i systemet och har en mer kundinriktad tjänst i 

organisationen. I intervju med respondent B så upptäcktes mer övergripande krav av 

kundfokuserad karaktär. Den gemensamma nämnaren för dessa krav var att de var 

relaterade till eventuella funktioner i systemet som erbjuder tjänster för kunder vilket inte 

idag var essentiella för organisationens behov. Dessa typer av krav var enligt MoSCoW-

prioritering “won’t”-krav, dvs. krav som inte behöver uppfyllas just nu men som gärna 

uppfylls i framtiden. Respondent B talade även om att många egen-lösningar använts för att 

täcka upp de begränsningar som det nuvarande systemet har. Oftast används separata 

system som Excel för att spara information för kunder. 

Respondent C har en ledande roll inom organisationen och jobbar ofta i systemet, då 

främst med statistik. Intervju med respondent C resulterade i funktionella krav av 

övergripande karaktär som täckte administrativs-, statistik- och redovisningsbehov. 

Respondent C hade också medverkat vid det tidigare kravställningsarbetet som genomfördes 

och beskrev det som att problemen startade när nyckelpersonerna försvann från projektet: 
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“Respondent C: Så vi gjorde aldrig någon skriftlig kravspec i och med att de två som skulle 

hålla i det var ju själva kunniga i hur vi jobbar, kunniga i systemet vi hade. Så vi förlitade 

oss på att det här kan vi göra in-house det mesta. Och när de försvann så var det ju ingen 

som egentligen drev det här vidare.” 

 

Respondent C svarade också att flera viktiga krav missades trots upprepade uppmaningar 

från användare till kravställare. När dessa missade krav uppdagas var det vid ett sent skede i 

projektet och det skulle därmed kosta alldeles för mycket pengar att korrigera vilket 

resulterade i att projektet avblåstes. 

 Sammanfattningsvis så resulterade samtliga intervjuer i krav som var relaterade till 

respondentens arbetsuppgifter. Problemområden som respektive respondent beskrev var 

också relaterade till de hinder respondenten stöter på i sitt dagliga arbete. Detta med 

undantag till Respondent C som har en ledande roll inom organisationen. Respondent C 

beskrev en mer organisatorisk övergripande problembild med krav på funktioner viktiga för 

att uppfylla organisationens intresse. Respondent A som jobbar mest i systemet med främst 

administrativa uppgifter beskrev problemområdet på en mycket mer detaljerad nivå. Det 

identifierades detaljerade krav som t.ex. “att det behövs en indikation på om kundfaktura ska 

e-faktureras eller pappersfaktureras”.  

 När det gäller det tidigare kravarbetet så var samtliga respondenter eniga om att 

processen var misslyckad. De kände sig utelämnade från kravställningen och fick inte sina 

önskemål hörda samt att högt prioriterade krav uteblev i slutprodukten. 

 

5.2 Kravdagbok  

Denna aktivitet nyttjades inte överhuvudtaget av uppdragsorganisationen vilket innebar att 

aktiviteten inte gett upphov till några krav.  

5.3 Workshop 

Workshopen resulterade i majoriteten av de krav och idéer till det kommande systemet. 

Resultatet från workshopen växte fram över tid och i olika detaljerings- och 

abstraktionsnivåer. Det första resultatet och högsta abstraktionsnivån växte fram under 

workshopens första direktiv till deltagarna, nämligen att de ombads att identifiera 

övergripande rubriker och kategorier (se figur 4) likt de teman eller epics som används i user 

stories och som beskrivs av Lindblom och Blom (2017). Detta innebar att rubrikerna var av 

en övergripande karaktär. Rubrikerna antecknades ned på notislappar och sattes upp på en 

whiteboard.  Rubrikerna verkade som behållare för det som skulle utvecklas till detaljerade 

och utarbetade krav. Efter att deltagarna tillsammans med workshopledaren ansåg att 

rubrikerna var bra nog så lyftes rubrikerna ut, en i taget. Detta resulterade i att varje rubrik 

bearbetades och bröts ned i många mindre delar och krav genom att nya notislappar sattes 

upp för varje rubrik vilket också innebar en ökad detaljeringsnivå (se figur 5).  
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Figur 4. Översiktsbild.        Figur 5. Exempel på fördjupning i en rubrik. 

 

Detaljeringsnivån på dessa nedbrutna krav skilde sig också markant från varandra. Vissa 

krav kunde deltagarna specificera exakt vilken typ av data som en viss funktionalitet behöver 

behandla. Dessa krav var inget som behövde omfattande diskussion av deltagarna, utan 

deltagarna kunde snabbt skapa en gemensam bild och besluta kring hur kravet skulle 

formuleras. Andra krav som ingick i samma övergripande rubrik krävde dock omfattande 

diskussion mellan samtliga deltagare för att tillsammans skapa en gemensam bild över vad 

de faktiskt behövde. Dessa diskussioner berörde förutom kravet också hur vissa arbetsrutiner 

utförs och hur de skulle kunna utföras. De krav som föll offer för denna typ av debatt 

noterades av oss som forskare för framtida behandling och analys. Något som också 

observerades av oss under workshopen var engagerade diskussioner om framtida systemstöd 

för delar av verksamheten som idag utgörs av manuella processer. Ytterligare observationer 

gjordes angående deltagarnas benägenhet att inleda tekniska diskussioner om huruvida krav 

var tekniskt genomförbara med hjälp av t.ex. databasstrukturer. 

 De typer av krav som fångades upp och dokumenterades under workshopen var främst 

funktionella krav. Några icke-funktionella krav fångades också upp, men på grund av 

tidsramen workshopen ägde rum i så prioriterades icke-funktionella krav lägre än de 

funktionella krav som skulle komma att utgöra grunden för framtida anpassning av ett 

standardsystem. De insamlade kraven sammanställdes sedan i en lista baserad på de foton 

som togs och de fysiska notislapparna som medtogs från workshopen. Eventuella dubbletter 

sorterades bort i detta skede.  
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5.4 Observation 

Den observerade ombads att arbeta som vanligt och samtidigt kommunicera vad som 

utfördes. Detta resulterade i en fördjupad verksamhetsförståelse och framförallt en fördjupad 

förståelse angående nuvarande problem om brister i dagens affärssystem. Observationen 

resulterade också i ett bekräftande av krav som vi forskare upplevde som svåra att förstå. 

Möjligheten att få se krav i kontexten för systemanvändning gav också upphov till 

konkretisering av icke-funktionella och arbetsrutin-specifika krav på en låg abstraktionsnivå 

som t.ex. bekräftelseknappar efter viktigt datainmatning vilket hade diskuterats under både 

intervjuer och workshops. Observationen ledde i övrigt till att vi som observatörer kunde 

komma med tips och lösningsförslag för det framtida systemet och hur arbetet skulle kunna 

ske kring det nuvarande systemet.  

5.5 Avstämning 

Avstämningsmötet var den aktivitet som genererades högst detaljeringsgrad och lägst 

abstraktionsnivå. Varje krav i kravlistan bearbetades och prioriterades av samtliga deltagare 

vilket krävde att en diskussion inleddes för att nå en gemensam bild och överenskommelse 

över vad som det nya systemet måste ha, bör ha, vore bra att ha och vad som skulle kunna 

realiseras i framtiden. 

 Vi som forskare observerade också att deltagarna skapade sig en tydlig och gemensam bild 

av vilka krav som var fundamentalt nödvändiga för att stödja verksamhetens arbetsprocesser. 

Dessa krav som enligt MoSCoW-prioriteringen tillhörde must var krav som måste uppfyllas. 

Prioriteringen av dess skedde oftast effektivt och kunde utan vidare diskussion fastställas. 

Dessa krav var uteslutande funktionella krav. Nedan visas exempel på ett must krav i tabell 1. 

 

ID Beskrivning Prio Användare Motivering 

4 Kunna generera en 

samlingsfaktura på varje projekt 

Skall Driftkoordinator För att kunna möta olika 

kunders behov 

Tabell 1. Utdrag från kravspecifikation. 

 

Krav tillhörande should på MoSCoW-skalan innebar att de bör vara med, men projektet 

misslyckas inte om dessa inte uppfylls. Dessa krav tillhörde i majoritet den funktionella 

kategorin, men några var också icke-funktionella. Observationer gällande dessa krav var att 

dess prioritering inte lika effektivt kunde fastställas och krävde mer diskussion av deltagarna. 

 Krav tillhörande could på MoSCoW-skalan innebar att dessa krav kunde vara bra att ha 

och var en blandning av funktionella och icke-funktionella men majoriteten av dessa var 

icke-funktionella krav. Under prioritering av dessa krav kunde vi observera en ökad mängd 

diskussion och argumentation för att fastställa dess prioritering. 

 Krav som tillhörde won’t på MoSCoW-skalan innebär att det var krav för framtiden som 

inte ska realiserar nu och handlade nästan uteslutande om framtida systemstöd av nya 

lagändringar och framtidsvisioner som kommer att prägla verksamhetens rutiner och 
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arbetssätt. Dessa var på en hög abstraktionsnivå och krävde omfattande diskussioner och 

resulterade ändå i så löst definierade krav att det fanns svårigheter i att bestämma om dessa 

var funktionella eller icke-funktionella.  

 Motiveringen av kraven utfördes genom att deltagarna var tvungna att skriva en mening 

som inledde med “för att” tillhörande varje krav. Detta resulterade i att varje krav som inte 

kunde motiveras eller var svår att motivera behövde diskuteras huruvida det skulle vara kvar 

som ett krav överhuvudtaget, om kravet var för otydligt eller om det var för specifikt. Det var 

flera krav som togs bort helt under denna process. Det var också flera krav som expanderades 

från ett krav till flera. Ett antal krav förflyttades också från sin nuvarande gruppering till en 

annan och vissa krav bröts ut från sina grupperingar för att skapa en ny gruppering. Denna 

bearbetningsprocess ledde också till nya kravupptäckter. 

5.6 Enkät  

Enkäten skickades ut efter att alla aktiviteter för kravställningen var utförda. Den bestod av 

13 frågor varav 5 var kvantitativa i skala 1 till 10 där 1 är negativt i form av “inte så bra”, 

“ineffektivt” eller “inte alls” och 10 är positivt i form av “utmärkt”, “väldigt mycket” eller 

“effektivt”. Svar gavs från samtliga av de tre deltagarna. De inkomna svaren är snarlika från 

de olika respondenterna och överhängande positiva.  

 

1. Sett till helheten, hur upplevde du kravställningsarbetet? 

 

 Figur 6. Svarsfördelning på frågan om helhet. 

 

 

2. I vilken utsträckning har du känt dig delaktig i processen? 

 

 Figur 7. Svarsfördelning på frågan om delaktighet. 
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3. I vilken utsträckning har du fått uttrycka dina tankar och idéer kring det 

nya systemet? 

 

 Figur 8. Svarsfördelning på frågan om deltagaren fått uttrycka sig. 

 

4. I vilken utsträckning känner du att du har påverkat resultatet? 

 

 Figur 9. Svarsfördelning på frågan om deltagaren påverkat resultatet. 

 

5. Sett till hela processen, har arbetet varit effektivt om man tittar på 

resultat kontra tid? 

 

 Figur 10. Svarsfördelning på frågan om effektivitet. 
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6. Arbetet utfördes enligt denna ordning: Intervju - Workshop - 

(Observation) - Prioritering. Vad anser du om ordningen på 

aktiviteterna? 

 

 Figur 11. Fritextsvar på frågan om ordning av aktiviteter. 

 

7. Var det någon aktivitet som borde ha fått mer tid och utrymme? I så fall 

varför? (intervju, workshop, observation, prioritering) 

 

Figur 12. Fritextsvar på frågan om tidfördelning av aktiviteter. 

 

8. Var det någon aktivitet som det kunde ha lagts mindre tid på? I så fall 

varför? (intervju, workshop, observation, prioritering) 

 

Figur 13. Fritextsvar på frågan om någon aktivitet kunde fått mindre tid. 
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9. Vilken aktivitet anser du var mest effektiv sett till nedlagd tid? 

 

Figur 14. Svarsfördelning på frågan om den effektivaste aktiviteten. 

 

10. Varför var den aktiviteten mest effektiv? 

 

Figur 15. Fritextsvar på följdfrågan om den effektivaste aktiviteten.  

 

11. Upplevde du att det fanns problemområden som inte hann med att redas 

ut? 

 

Figur 16. Fritextsvar på frågan om outredda problemområden. 
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12. Anser du att kravställningsarbetet bidragit till andra organisatoriska 

fördelar utöver kravspecifikationen? 

 

Figur 17. Svarsfördelning på frågan om organisatoriska fördelar. 

 

13. Om ja, vilka fördelar? 

 

Figur 18. Fritextsvar på följdfrågan om organisatoriska fördelar.  
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6 Analys 

I detta kapitel kommer analyser och diskussioner föras över resultatet från studien. 

Resultaten diskuteras med kopplingar till relaterad forskning för att hitta samband och 

motsägelser mellan studiens empiri och forskningsområdet vi undersöker. Resultaten från de 

olika aktiviteterna kommer också kopplas mot enkätresultatet i syfte att förklara resultatet 

från enkäten. 

6.1 Intervju 

Resultatet från intervjuer visar på att kravnivåer och kravtyper varierar beroende på vem 

som definierar dem samt deras personliga erfarenhet med systemet. Beroende på vilken 

tjänst och arbetsuppgifter användaren har, styrs kraven mot att underlätta dennes 

arbetsuppgifter.  

 Därför är det extra viktigt att följa Erikssons (2007) råd att hitta rätt användare att delta i 

denna typ av kravställningsaktiviteter. Det krävs användare med olika bakgrund, tjänster och 

arbetsuppgifter för att få ut så olika typer av krav som möjligt samt för att få en bred bild över 

det problemområde som organisationen brottas med. 

Vi som forskare hade på förhand begränsad kunskap om det område organisationen 

sysslar med och intervjuerna gav rikligt med information om organisationens affärsprocesser 

och dess utmaningar. Denna aktivitet genererade mer organisationskunskap och kunskap om 

problemområden än vad den genererade krav. Dock har denna kunskap varit viktig för oss i 

efterföljande aktiviteter och då främst i att planera workshop. Genom att få större förståelse 

över problemområden så kunde vi få ett bättre underlag för att strukturera en effektiv 

workshop. Det värde som intervjuerna genererade för oss var inte helt tydligt för deltagarna, 

utan deltagarna gynnades indirekt av den skapade kunskapen då den användes för att 

genomföra en mer effektiv workshop. 

En kravställningsprocess har tidigare genomförts i syfte att införskaffa ett nytt 

affärssystem. Denna process ansågs av samtliga respondenter vara av misslyckad karaktär. 

Av resultatet att döma verkade detta bero främst på att kravspecifikationen skapades 

muntligt av vissa nyckelpersoner som bedrev kravställningen. Anledningen till att 

kravspecifikationen skapades muntligt var att den skapades In-house av personer med stora 

kunskaper i organisationens processer och system. Kamsties et al. (1998) menar att detta är 

ett vanligt fenomen i små organisationer, d.v.s. att det sällan skapas en explicit 

kravspecifikation utan att det istället hålls en verbal kommunikation där det antas att alla 

inblandade tänker lika. I och med att ingen dokumentation skrevs existerade bara 

kravspecifikationen hos dessa nyckelpersoner vilket medförde att flera krav försvann när 

dessa personer bytte jobb. 
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6.2 Kravdagbok 

Kravdagboken användes inte av deltagarna. Vad detta beror på är inte helt säkert men en 

teori är att deltagarna hade behövt mer handledning och styrning eller att det helt enkelt inte 

kändes nödvändigt att anteckna krav där utan att de istället sparades till workshopen för att 

kunna diskutera i grupp vilket enligt Eriksson (2007) skulle kunna bero på för många 

aktiviteter. Det kan också bero på att syftet med kravdagboken var att användas mellan 

aktiviteterna men att man då som Kamsties et al. (1998) nämner, är för upptagen med sin 

dagliga verksamhet. 

6.3 Workshop 

Workshopens resultat visar på tydliga samband med delar av litteraturen. Tittar vi på det 

Eriksson (2007) säger om workshop som en av nyckelaktiviteterna för kravställning av 

standardsystem så visar resultatet på att det snabbt gick att etablera övergripande och 

odetaljerade krav. Workshop som en effektiv aktivitet nämns också av andra författare som 

Pohl (2010) och Leffingwell och Widrig (2000). Vi som forskare har också observerat att 

detta var den aktivitet som producerade majoriteten av kraven. Eftersom mängden av 

genererade krav var så hög innebär det också att kraven inte bar på hög detaljrikedom. Detta 

är dock inte nödvändigt enligt Eriksson (2007) eftersom hög detaljrikedom på krav ändå inte 

kan påverka delar av ett standardsystem. Sett till effektivitet var workshop den aktivitet som 

samtliga deltagare angett som effektivast i enkätsvaren, vilket ytterligare förstärker våra 

observationer och litteraturens ståndpunkt angående effektivitet. 

 Effektiviteten kan krediteras till de intressenter som samlades under workshoptillfället. 

Eriksson (2007) och Pohl (2010) nämner identifieringen av rätt intressenter som en av de 

stora utmaningarna för att bedriva en lyckad workshop. Robert et al. (2003) menar att små 

organisationer har en platt struktur och en person kan ha flera olika roller. Detta var 

påtagligt i deltagarorganisationen där det fanns en platt företagsstruktur som innebar att 

yrkesroller flöt in i varandra och där de anställda oavsett befattning ansågs som jämlikar. Det 

betyder att samtliga deltagare oavsett yrkesroll inte upplevde några restriktioner angående 

att uttrycka sina tankar och idéer. Detta uttrycktes också i enkätresultatet från fråga 3 där 

samtliga deltagare upplevt att de obehindrat kunnat uttrycka sina tankar och idéer. Dessa 

organisatoriska förutsättningar betydde också att de tre deltagarna förutom sin 

yrkesrollsspecifika kunskap också besatt en bred kunskap om verksamheten som helhet och 

varandras perspektiv vilket innebar att de tre deltagarna tillsammans var heltäckande i ett 

intressentdeltagande-perspektiv vilket ledde till att beslut oftast snabbt och med adekvat 

kvalitet kunde fattas eftersom helhetsbilden och samtliga slutanvändare alltid var 

närvarande. Detta kan kopplas till Snijders et al. (2014) som menar att beslut och största 

fokus hamnar på den intressent som i slutändan ska betala och inte på de faktiska 

slutanvändarna. I den lilla deltagarorganisationen var detta en och samma person vilket ger 

ytterligare stöd för den heltäckande bilden ur ett intressentperspektiv och att studien samlat 

rätt intressenter för workshopen och andra kravställningsaktiviteter som bygger på 

användardeltagande. Detta kan i sin tur härledas till både effektivitet och den positiva 
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aspekten som Kujala (2003) kan utvinnas från användardeltagande i en 

kravställningsprocess. 

Den andra utmaningen kopplad till workshop som kravställningsaktivitet är behovet av 

erfaren workshopledare vilket nämns av både Pohl (2010) och Eriksson (2007). Denna 

utmaning uppenbarade sig när det kom till att styra deltagarnas diskussion som bland 

stagnerade och drevs iväg i oproduktiva riktningar som tex hur systemet idag används istället 

för vad de i framtiden vill ha. Ett annat observerat problem med anknytning i oerfaren 

workshopledare återfinns i deltagarnas benägenhet att diskutera hur vissa krav skulle 

genomföras tekniskt. Dessa typer av sidospår var i behov av omdirigering för att minska 

oproduktivitet.  

 Om vi tittar på de olika typer av krav som genererades under workshopen visar det 

tendenser på det Kamsties et al. (1998) och Robert et al. (2003) nämner, nämligen att små 

organisationer är upptagna med sin dagliga verksamhet och inte har tid till extra aktiviteter. 

De funktionella krav som var direkt nödvändiga för verksamheten, det vill säga must-krav på 

MoSCoW-skalan som deltagarna har daglig kontakt med kunde effektivt och med enkelhet 

identifieras och uttryckas med en hög detaljeringsnivå. De krav som kategoriseras som icke-

funktionella och tillhörde could och won’t på MoSCoW-skalan krävde mycket mer tid och 

diskussion mellan användarna och kunde inte uttryckas med samma detaljrikedom utan var 

på en högre abstraktionsnivå. Samma analys har gjorts på krav som involverar framtida 

lagförändringar. Dessa krav var uteslutande won’t-krav och idéer kopplade till dessa. Det var 

tydligt att dessa krav och tankegången kring dessa krav var nya vilket visar på att lite tid finns 

att tillgå för aktiviteter utöver den dagliga verksamheten. 

Vi observerade också diskussioner som gav upphov till att deltagarna var tvungna att 

problematisera vissa arbetsrutiner, varför de utförs på ett visst sätt och hur de skulle kunna 

utföras. Denna problematisering och diskussion ges inte utrymme i den dagliga 

verksamheten vilket vi anser kan kopplas till den tidsbrist som nämns av Kamsties et al. 

(1998) och Robert et al. (2003). Detta kan klassas som organisatoriska fördelar utöver 

kravspecifikationen som kan genereras av att utomstående personer med en annan 

kompetens än den som finns internt går in i liten organisation och problematiserar 

verksamheten. Detta påstående syns också i enkätsvar till fråga 13 där två deltagare finner 

andra organisatoriska fördelar med kravställningsprocessen utöver kravdokumentationen. 

Varav ett svar behandlar denna problematisering och diskussion. En annat handlar om att 

organisationen kortsiktigt tittat djupare på vad som är möjligt att åtgärda i det nuvarande 

systemet för att underlätta arbetet. 

En annan observation med koppling till den begränsade tiden för aktiviteter utöver 

linjeverksamheten gjordes under workshopen vilket var att deltagarna ibland var tvungna att 

svara i telefonen och lämna lokalen eftersom det inte finns någon annan anställd som kan 

göra deras jobb när de är frånvarande. Detta kan ha påverkat resultatet negativt eftersom en 

viss intressents perspektiv löpte risk för att vara frånvarande under diskussionen av vissa 

krav.  
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6.4 Observation 

Då observationen skedde efter workshopen hade merparten av de funktionella kraven som 

diskuterades redan identifierats. Observationen bidrog därför mestadels med icke-

funktionella krav, exempelvis “det borde komma en varningsruta när man gör det här steget”. 

Kraven hade överlag en låg abstraktionsnivå då de handlade om specifika knappar, 

aktiviteter etc. Det som kom fram var till hög grad arbetsrutinspecifikt vilket kanske skulle 

kunna behöva specialanpassas i ett nytt standardsystem och därmed kanske inte ens vara 

nödvändigt med hänsyn till vad Eriksson (2007) menar kring att det inte är nödvändigt att 

ha för hög detaljnivå på kraven om det ska anpassas mot ett färdigt system. 

 Vi ansåg inte att observation som aktivitet var effektiv ur ett kravgenererande perspektiv, 

däremot gav den mer förståelse för verksamheten och arbetsprocesserna i praktiken. Genom 

att vi objektivt studerade den observerades arbetsrutiner så kunde vi identifiera manuella 

processer som tidigare hade missats och skulle kunna ingå i systemet. Ett av enkätsvaren 

önskade dock mer utrymme för observationer; “Då det handlar om att förenkla arbetet kan 

det finnas andra rutiner som också skulle kunna inkluderas i systemet. Här behövs det mer 

stöd i att genom observation identifiera processer som kan stödjas av affärssystemet.” 

Vilket pekar på att deltagarorganisationen hade förtroende att vi som extern kompetens 

besatt kunskapen för identifiera krav som de själva inte kunde se. 

6.5 Avstämning  

I denna aktivitet återfinns likheter med det som kunde urskiljas och analyseras under 

workshopen eftersom att avstämningen var en bearbetning och iteration av 

workshopresultatet. Samma analys kunde göras angående typer av krav. De funktionella 

must-krav som stödjer verksamhetens arbetsrutiner kunde effektivt och beslutsamt 

prioriteras utan återkoppling mellan varje deltagare och respektive verksamhetsperspektiv. 

Motiveringen av dessa must-krav skedde med samma effektivitet. Likheter med 

workshopen återfanns också gällande could och won’t-krav. Svårigheterna att prioritera och 

motivera dessa var dock ännu mer påtaglig än under workshopen. Detta pekar mot vad 

Kamsties et al. (1998), Robert et al. (2003) och Lim och Klobas (2000) säger angående små 

organisationer, nämligen att väldigt lite tid finns till extra aktiviteter utöver linjearbetet. 

Detta verkar sträcka sig så djupt i deltagarorganisationen att varje gång ett krav kopplat till 

framtiden eller ett krav de idag saknar systemstöd skulle prioriteras eller motiveras så 

krävdes det enorma tidsresurser på grund av att samtliga intressenters perspektiv togs upp 

diskussionen i jämförelse med must-kraven. Detta var oftast samma krav som vi som 

forskare hade noterat som problematiska under workshopen. 

Diskussionerna avvek ofta från att handla om kraven till hur framtiden skulle kunna se ut 

och vilken syn de olika deltagarna hade, vilket var nyttigt för organisation som inte tidigare 

hade haft tid till detta. Det var dock inte till någon fördel för vår kravställningsprocess ur ett 

effektivitetsperspektiv. En anledning till varför dessa krav var svåra att behandla skulle 

kunna vara det som i nästan alla andra kontexter ses som en fördel, nämligen att vi i den lilla 
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deltagarorganisationen hade tillgång till samtliga slutanvändare och ett väldigt brett 

verksamhetsperspektiv. 

 Dessa tidskrävande diskussioner nämndes också i ett svar i enkäten på fråga 11. Där 

nämnde en deltagare att det hade varit bra för kravställningsprocessen om de själva hade satt 

sig ned och pratat ihop sig med koppling till prioritering. Detta tyder på att samma 

problematik angående could och won’t-krav upplevdes i deltagarorganisationen som vi 

upplevt. 

Något annat som vi anser som viktigt från detta möte var bearbetningen av de insamlade 

kraven. Det var som tidigare presenterats i resultatdelen av uppsatsen att många krav 

flyttades runt i grupperingar vilket ledde till nya upptäckter av krav, borttagning av krav, 

skapande av nya grupperingar etc. Detta verkade som en bekräftelse på att det som fångats 

upp från de tidigare aktiviteterna stämde dels ur ett dokumentationsperspektiv och dels ur 

ett arbetsrutinsperspektiv genom att vi som forskare ställde frågor och manade fram 

diskussioner kring de delar som vi noterat som problematiska.  

6.6 Enkät  

Barki och Hartwick (1991) talar om att användarmedverkan inte nödvändigtvis bidrar till att 

användarna utvecklar en positiv inställning till systemet, dock visar deras studie att det finns 

en starkt positiv korrelation mellan dessa två. Svaren från enkäten visar att användarna i 

detta fall där användarmedverkan varit central, också lett till att deltagarna känner sig 

delaktiga och positiv till kravställningen vilket stämmer överens med Barki och Hartwicks 

(1991) studie. 

Användarna har även känt att de till stor grad fått uttrycka sina tankar och idéer om 

kraven. Detta resulterar i sin tur enligt Baroudi et al. (1986) att systemets mottagande och 

användbarhet kommer att öka. Deltagarna har också angett att de kunnat påverka resultatet 

vilket visar på att vi har kunnat utnyttja det faktum att vi haft tillgång till samtliga 

slutanvändare och olika yrkesroller och därför kunna samla krav med deltagande från 

verksamhetsrepresentativa intressenter. 

Enkätsvaren visade också att samtliga användare upplevde aktiviteterna och processen 

som helhet som huvudsakligen effektiva med hänsyn till resultat kontra nedlagd tid. I 

synnerhet workshop som kravställningsaktivitet angavs som effektivast av samtliga 

deltagare. Som vi tidigare nämnt så stod workshop för majoriteten av kravgenereringen 

under arbetet vilket stämmer överens med Eriksson (2007), Pohl (2010) och Leffingwell och 

Widrigs (2000) teori om att workshop är en effektiv och kraftfull aktivitet. Vi som forskare 

har gjort samma analys och delar den uppfattningen. Anledningen till varför deltagarna 

ansåg att workshopen var en effektiv aktivitet är enligt ett av enkätsvaren “får ut mest när 

många med olika arbetsuppgifter och ansvarsområden delger sina synpunkter. Det ger 

olika perspektiv på funktionerna”. Vilket förutsatt att rätt intressenter samlats är de fördelar 

och styrkor som anges angående workshop som kravställningsaktivitet av Eriksson (2007), 

Pohl (2010) och Leffingwell och Widrig (2000). 

Om vi ser till ordningen av aktiviteter arbetet utfördes i så har samtliga deltagare svarat 

att ordningen var bra. Vi är av samma uppfattning med undantag av observationsaktiviteten. 
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Tittar vi på de typer av krav som upptäcktes under denna aktivitet så är de vad Eriksson 

(2007) kallar för onödigt detaljerade när kraven ska användas för att anpassa ett 

standardsystem. De stora fördelarna som fanns att hämta ur ett kravinsamlingsperspektiv 

handlade snarare om att skapa en fördjupad verksamhets- och arbetsrutinsförståelse som var 

viktig för vårt ledande av workshop- och avstämningsaktiviteterna för att kunna komma med 

nya idéer och förslag till hur olika krav och funktioner skulle kunna stödja 

deltagarorganisationens arbetsprocesser. Med detta i åtanke så hade observation som 

aktivitet burit mer frukt om den utförts innan de kravgenererande aktiviteterna. 

Observationen utfördes bara på en av deltagarna med hänsyn till att aktiviteten enligt 

Eriksson (2007) kan vara svårt att motivera från ett kostnadsperspektiv. I ett av enkätsvaren 

så påpekades de dock att observationer hade kunnat utföras på fler systemanvändare för att 

identifiera flera arbetsprocesser vilket skulle kunna peka på att det finns en koppling till det 

som nämns av Barki och Hartwick (1991) angående att få användarna att känna sig delaktiga 

och hörda för att skapa en positiv psykologisk inställning till kravarbetet. Detta anser vi vara 

ytterligare belägg för att observationen skulle kunna ha utförts innan den kravgenererande 

aktiviteten som under denna studie var en workshop eftersom det var den aktivitet som stod 

för majoriteten av de krav som fångades upp är det viktigt att deltagarna är engagerade i 

arbetet eftersom det i slutändan enligt Eriksson (2007) är deltagarna som måste uttrycka 

sina krav. 

 Enkätsvar gällande frågan om det var någon aktivitet som deltagarna tyckte det kunde lagt 

mindre tid på tyder på att ingen aktivitet upplevdes som överflödig. Det är intressant av den 

anledning att kravdagboken som aktivitet inte nyttjades överhuvudtaget. Eriksson (2007) 

menar att för många aktiviteter inte ska ingå i en kravställningsprocess när det är få 

slutanvändare för att det blir för omfattande. Enkätsvaret visar på att detta inte skedde, men 

en aktivitet gick ändå outnyttjad vilket pekar på motsatsen. Det kan också finnas kopplingar 

till Kamsties et al. (1998) och Robert et al. (2003) som hänvisar till tidsbristen för aktiviteter 

utöver linjeverksamheten eftersom kravdagboken var en extra aktivitet som deltagarna 

behövde utföra utöver sina dagliga uppgifter och utförandet ingick inte heller i de 

schemalagda aktiviteterna som vi medverkade i, vilket pekar på att den lilla 

deltagarorganisationen var i behov av extern kompetens och handledda aktiviteter. Denna 

tidsbrist för aktiviteter utöver linjeverksamhet visade sig som sagt tydligt när could och 

won’t-krav på MoSCoW-skalan behandlades vilket krävde stora tidsresurser. Detta nämndes 

också i enkätsvaren från fråga 11 som behandlade huruvida deltagarna upplevde 

problemområden som inte hanns med att redas ut. Ett av svaren beskriver ett krav som i 

nuläget är en manuell process och under kravinsamling och avstämning krävde mycket tid, 

diskussion och vidare bearbetning. Detta kan i sin tur kopplas ihop med svaren från fråga 12 

och 13 där vi frågade deltagarna om de upplevda några andra organisatoriska fördelar utöver 

kravspecifikationen. Ett av svaren på dessa frågor behandlar just detta, nämligen “Skapat en 

diskussion kring hur arbetet utförs och kan underlättas”. Detta pekar på att den begränsade 

tiden som finns att tillgå enligt Kamsties et al. (1998) och Robert et al. (2003) både är en 

nackdel och en fördel. Det kan ta längre tid än nödvändigt att samla krav eftersom 

organisationen stöter på rutiner och problem som de tidigare inte behandlad och behöver 



 35 

diskuteras med samtliga deltagares perspektiv i beaktning för att nå en slutsats. Å andra 

sidan kan kravarbetet automatiskt skapa mervärde för organisationen utöver 

kravdokumentation genom att extern påverkan problematiserar verksamheten.  
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7 Slutsats 

Tidigare forskning av Kujala (2003), Lin & Shao (2000) och Baroudi et al. (1986) visar att det 

finns ett positivt samband mellan användarmedverkan i systemutvecklingsprocessen och hur 

lyckade systemet anses vara av användarna som deltagit. Resultatet från denna studie tyder 

på samma sak. Efter att ha följt Eriksson (2007) råd om att inte ha för omfattande 

kravaktiviteter i små organisationer så skapades en process med fyra iterationer av 

kravinsamling. Dessa iterationer bestod av användarcentrerade aktiviteter för att maximera 

chansen att kravställningen ska bli lyckad. En utmaning vid denna typ av aktiviteter är enligt 

Eriksson (2007) och Pohl (2010) att identifiera rätt intressenter för att representera 

organisationen under aktiviteterna. Denna utmaning minimeras i en liten organisation, då 

rätt personer är lättare att hitta. För att bedriva en effektiv kravställning i små organisationer 

rekommenderar vi därför att användarcentrerade aktiviteter används för att nyttja de 

inneboende fördelarna i en liten organisation och på så sätt minimera tid och kostnad. På 

grund av den breda användarrepresentationen säkerställs en hög kvalitet på samtliga 

aktiviteter samtidigt som behovet av antalet aktiviteter minskar.  

 Vilka användarcentrerade kravställningsaktiviteter som används är inte det mest centrala. 

Det vi har identifierat som mest centralt är att de aktiviteter som används syftar till att 

behandla de tre steg eller faser som denna studie har gjort, nämligen att först skapa en 

förståelse för verksamheten, sedan generera majoriteten av krav och slutligen bearbeta de 

insamlade kraven. Den första fasen syftar till att skapa förståelse för verksamheten, dess 

arbetsrutiner och de nuvarande problemen eftersom intressenterna från den lilla 

organisationen själva osannolikt besitter den IT-kompetens som krävs och behöver således 

handledas av extern områdeskompetens. För att kunna utföra detta på ett adekvat sätt krävs 

områdes och verksamhetsförståelse från den externa kompetensen för att deltagarna ska 

kunna uttrycka sig relativt obehindrat och ändå göra sig förstådda under den andra 

kravgenererande fasen. Den sista fasen syftar till att agera som en uppföljning och verifiering 

av de insamlade kraven för att tillsammans med deltagarna bekräfta att de krav som samlats 

in är rätt och håller tillräcklig kvalitet för att gå vidare med. 

 Användarna som deltog i kravställningsprocessen fick också en positiv inställning till 

kravställningen vilket enligt Barki och Hartwick (1991) bidrar till ökad användbarhet av det 

nya systemet. Vi upptäckte också att detta skapade en Vi-känsla, d.v.s. att vi tillsammans med 

användarna hittade kraven vilket vi också tror bidrog till den positiva inställningen. 

Det visade sig även att dessa aktiviteter genererade mervärde i fler former än bara en 

kravspecifikation. Enligt deltagarna så bidrog arbetet även till att deltagarna såg över sina 

arbetsrutiner och fick flera tankeställare i hur organisationen kan förändra sina processer 

och arbetsrutiner för att lösa många av de problem de idag brottas med. 

Enkätsvaren visade att workshop var den aktivitet som deltagarna ansåg hade bidragit mest 

effektivt till kravinsamlingen. Detta talar för att workshops kanske borde ha använts i större 

utsträckning i processen. För att effektivisera workshopen ytterligare borde workshopen 

enligt Eriksson (2007) styras av en erfaren workshopledare. I vårt fall så var 
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workshopledaren helt oerfaren vilket resulterade i att workshopen bitvis blev stökig och tid 

lades på fel fokus. En erfaren workshopledare är därmed att rekommendera. 

 Den aktivitet som vi aktivt inte kontrollerade var kravdagboken vilket resulterade i att den 

inte användes alls. Detta visar på att aktiviteterna kräver aktiv och områdeskompetent 

handledning och att användarna behöver styras i rätt riktning för att resultat ska nås.  
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8 Vidare forskning 

För att ta vid där denna studie slutar så rekommenderar vi att undersöka andra typer av små 

organisationer. I denna studie fick vi tillgång till samtliga användare av systemet vilket är 

unikt, därför skulle det vara av intresse att undersöka hur väl denna kravställningsprocess 

appliceras på en liten organisation där ett urval av deltagande användare måste göras. 

Denna studie begränsar sig till kravställningsdelen i ett systemutvecklingsprojekt, vidare 

föreslår vi därför att undersöka hur väl kravspecifikationen fungerar vid själva 

upphandlingen, implementation eller utvecklandet av systemet. 

 Studiens resultat visade att workshop upplevdes som den mest effektiva aktiviteten av de 

som genomfördes. En intressant aspekt att undersöka närmare skulle kunna vara att ersätta 

den inledande intervjun med en workshop för att där kunna undersöka om det är möjligt att 

effektivisera organisationskartläggningen ytterligare och skapa mer diskussioner kring de 

problemområden som existerar i ett tidigare skede för att effektivisera den i huvudsak 

kravgenererande aktiviteten som i denna studie var en workshop. 

 Olika organisationer har olika förutsättningar för att delta i dessa typer av kravprocesser 

med fokus på användarmedverkan. Denna studie bestod av aktiviteter vars uppgift var att 

identifiera och beskriva enligt tre olika syften; Problemområde/organisationskartläggning, 

kravinsamling och kravverifiering. Vilka användarcentrerade aktiviteter som utförs för 

respektive syfte är anpassningsbart och dessa aktiviteter bör anpassas efter de 

förutsättningar som organisationen har. Det rekommenderas därför att fortsätta undersöka 

vidare vilka aktiviteter som passar bäst vid olika förutsättningar.   
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