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Sammanfattning  

Vi har i denna uppsats valt att undersöka nio faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid 
utveckling och utvärdering av kravspecifikationen. Kravspecifikationen kan ses som 
resultatet av kravhanteringsprocessen, som i sin tur är en del av 
systemutvecklingsprocessen. Arbetet som fortskrider efter kravhanteringsprocessen har 
kravspecifikationen som utgångspunkt. Därför måste kravspecifikationen vara utformad 
på bästa tänkbara sätt.   

Vi har med hjälp av olika teorier och en kvalitativ fallstudie i form av intervjuer 
undersökt de faktorer som är viktiga att beakta vid utveckling och utvärdering av 
kravspecifikationen. Undersökningen gjordes hos fyra olika respondenter på fyra olika 
företag.  

Den slutsats vi kommit fram till visar på att samtliga faktorer vi undersökt är mer eller 
mindre viktiga att ta hänsyn till i mjukvaruutvecklingsprojekt. Ingen av de undersökta 
faktorerna ansågs vara oviktig. Faktorerna genomförbar, konsekvent och nödvändig ses 
av respondenterna som avgörande att ta hänsyn till. Faktorerna otvetydig, prioriterad, 
verifierbar och spårbar anses som viktiga, enligt respondenterna. Faktorerna korrekt och 
modifierbar anses av respondenterna vara mindre viktiga. På respondenternas företag 
används arbetssätt för att ta hänsyn till majoriteten av faktorerna.    



  
Abstract  

In this thesis we have chosen to examine those factors that are important to take into 
consideration for development and evaluation of the requirements specification. The 
requirements specification can be viewed as the result of the requirements process, which 
in turn is a part of the systems development process. The proceeding work after 
requirements process has the requirements specification as starting point. Therefore the 
requirements specification must be designed in the best possible way.  

We have with help from different theories and a qualitative case study with interviews 
examined those factors that are important to take into consideration when developing and 
evaluating the requirements specification. The examination was made with four different 
respondents at four different companies.  

The conclusion that we have reached shows that all factors are more or less important. 
None of the examined factors were considered as unimportant. The factors feasible, 
consistent and necessary were viewed by the respondents as conclusive. The factors 
unambiguous, prioritized, verifiable and traceable are considered as important according 
to the respondents. The factors correct and modifiable are considered as less important 
according to the respondents. In the respondents companies the majority of the factors are 
taken into consideration within their work procedures. 



  
Förord  

Denna C-uppsats är resultatet av ett examensarbete på 10 poäng och skriven på 
programmet för data- och systemvetenskap vid institutionen för Industriell ekonomi och 
samhällsvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet.    

Vi vill tacka de respondenter som tog sig tid att delta i våra intervjuer samt vår 
handledare Alf Töyrä.    
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Olle Bergvall      Andreas Demblad         
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1 INLEDNING 
Detta kapitel syftar till att ge en allmän bild av uppsatsämnet samt föra en diskussion 
inom det avgränsade problem/ämnesområdet. Vidare presenteras forskningsfrågan, syfte 
och avgränsningar.   

1.1 Bakgrund 
I början av varje systemutvecklingsprojekt genomförs en analysfas. I denna analysfas ska 
det fastställas vad informationssystemet ska uträtta. En central del av analysfasen är 
kravhanteringen. Kravhantering är ett viktigt område inom utvecklingen av ett 
informationssystem eftersom att de krav som utvecklarna får fram ska stå till grund för 
resten av projektet. Kraven formuleras i en kravspecifikation som ska fungera som 
rättesnöre för det fortsatta systemutvecklingsarbetet. (Andersen, 1994)  

Syftet med kravhanteringen i analysfasen är att förstå kundens behov, det vill säga vad 
det system som ska utvecklas ska kunna utföra. Detta kan exempelvis handla om vilka 
mål som kunden vill uppnå med hjälp av systemet och vilka typer av problem som vägen 
mot dessa mål innebär. Kravspecifikationen ska specificera de krav som i första hand 
ställs på applikationerna, men ska även innehålla specificerad information om teknik, 
installationstidpunkter och gränssnitt mot andra system. (Ibid)  

Kravformuleringen sker i form av att en kravspecifikation tas fram. Arbetet går ut på att 
användarna beskriver vilka önskemål och krav de har på systemet, medan systemerarna 
har till uppgift att finna den lösning som på bästa sätt uppfyller dessa krav. För att 
åstadkomma ett lyckat systemutvecklingsarbete måste utvecklarna lyssna på användarna 
och noggrant ta reda på vad dessa önskar och vilka funktioner som systemet ska klara av. 
(Ibid)       

1.2 Problemdiskussion 
Gulliksen och Göransson (2000) skriver i sin rapport om Användarcentrerad 
systemutveckling att en studie, utförd av London School of Economics, visar att 
företagsledare är besvikna på de investeringar de gjort inom IT, och särskilt missnöjda 
var de nordiska företagsledarna.  

Andrew Taylor (2000) har i en avhandling undersökt orsakerna till att IT-projekt 
misslyckas. Resultatet visar på att det inte finns ett enstaka skäl till varför IT-projekt 
misslyckas. Fel kan uppstå när som helst i utvecklingsprocessen, men Taylor pekar ut 
otydliga krav och mål som de största orsakerna till misslyckande av IT-projekt.    

Enligt en undersökning av 8000 mjukvaruprojekt gjord av Standish Group (1995) står 
felaktiga krav för 56% av felkällorna.   
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När ett system utvecklas till en kund så är det av största vikt att systemet motsvarar 
kundens förväntningar och krav på systemet. Kravhanteringen skapar förutsättningar för 
att detta ska kunna genomföras. Det centrala dokumentet i kravhanteringen är 
kravspecifikationen, den kan ses som ett resultat av kravhanteringsprocessen. (Andersen, 
1994)  

Enligt Wiegers (1999) så är många kravspecifikationer fyllda med dåligt formulerade 
krav. Eftersom kvaliteten på alla produkter beror på kvaliteten på råmaterialet som 
produkten skapas av så kan inte dåliga krav leda till utomordentlig mjukvara. Detta, samt 
att utvecklare av mjukvara inte utbildats inom kravhantering, leder till att många 
systemutvecklingsprojekt inte uppfyller de ställda kraven på systemet.   

Ovanstående problem, vilka kan leda till misslyckade systemutvecklingsprojekt, kan i 
många fall härledas till brister i kravspecifikationen. Därför tycker vi att det skulle vara 
intressant att undersöka vilka egenskaper utvecklare bör ta hänsyn till för att undvika 
dessa brister, speciellt för mindre företag där sannolikheten är stor att utvecklare 
begränsas av resursbrister i form av tid, ekonomi eller kompetens.    

1.3 Syfte 
Vårt syfte med uppsatsen är att belysa de viktigaste faktorerna vid utveckling och 
utvärdering av kravspecifikation i mjukvaruutvecklingsprojekt samt undersöka hur 
viktiga dessa egenskaper är. Vi vill även undersöka hur väl integrerade dessa faktorer är i 
mindre IT-företags kravhantering.   

1.4 Forskningsfråga 
Vilka faktorer är viktiga vid utveckling och utvärdering av en kravspecifikation?   

1.5 Avgränsningar 
Eftersom vi gör undersökningen ur utvecklarens perspektiv och inte har för avsikt att 
undersöka den slutgiltiga produkten så avgränsar vi bort kundens uppfattning.  

Vi behandlar inte några tekniska aspekter på kravhanteringen i uppsatsen, som till 
exempel djupa tekniska specifikationer i kravspecifikationen.   
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2 METOD 
Detta kapitel ger en beskrivning av tillvägagångssättet i uppsatsarbetet och motiveringar 
till de val vi gjort. Kapitlet inleds med en beskrivning av forskningsansatsen, 
undersökningsansatsen och undersökningsvariabler. Vidare presenteras urvals- och 
datainsamlingsmetod.   

2.1 Forskningsansats 
När man ska välja forskningsansats i en undersökning går det att välja mellan kvalitativ 
och kvantitativ ansats. Man kan även välja mellan angreppssätten induktion och 
deduktion. 

2.1.1 Kvalitativ och kvantitativ  
Om data är kvalitativ eller kvantitativ beror på vilket sätt som mätningen sker och graden 
av mätbarhet. (Eriksson & Wiedersheim, 1999)  

Den kvantitativa ansatsen anses vara den mest lämpliga metoden vid utveckling av teori, 
medan den kvalitativa ansatsen anses nödvändig när en befintlig teori skall prövas. 
(Jensen, 1995)  

Med tanke på att våra frågor riktar sig mot att ge en helhetsbeskrivning av hur 
framställningen av kravspecifikationen går till hos respondenten och att vi valt en öppen 
intervjuform är den primära anledningen till att vi har valt en kvalitativ ansats för vår 
uppsats. Den kvalitativa ansatsen gav oss också möjligheten att ställa eventuella 
följdfrågor till respondenterna, att förtydliga våra frågeställningar och att diskutera svaren 
med respondenterna. Med en kvantitativ ansats hade vi inte haft samma möjligheter att få 
fram alla aspekter som vi eftersökte.   

2.1.2 Induktiv och deduktiv  
På samma sätt som olika vetenskapssyner kan intas, finns även ett val avseende 
insamlande och utvecklande av kunskap. Det som särskiljer de olika förhållningssätten är 
huruvida forskningen tar avstamp i befintlig teori eller undersökt empiri. (Eriksson & 
Wiedersheim, 1999)   

Deduktiv är den slutledning där man från allmänna principer och befintliga teorier drar 
slutsatser om enskilda företeelser. Induktiv är den slutledning där man utifrån enskilda 
fall sluter sig till en princip eller allmän lag. (Patel & Davidsson, 2003)  

Vi har valt en deduktiv ansats eftersom vi utgår från befintliga teorier angående de 
faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid utveckling och utvärdering av 
kravspecifikationen och utefter dessa drar slutsatser om enskilda företeelser.    
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2.2 Undersökningsansats 
Enligt Yin (1994) är fallstudie en empirisk studie som undersöker ett samtida fenomen i 
dess naturliga omgivning, speciellt när gränserna mellan fenomenet och dess omgivning 
inte är uppenbara. Yin säger vidare att en fallstudie är speciellt lämplig när frågor av 
typen ”hur” och ”varför” ställs om ett samtida fenomen som den undersökande har liten 
eller ingen kontroll över.  

Vi har valt att göra fallstudie eftersom den bäst passar de frågor som vårt syfte skapar och 
för att det är en specifik företeelse som undersöks.    

2.3 Undersökningsvariabler 
Variablerna som vi utgick från är olika egenskaper som utvecklare bör beakta vid 
utveckling och utvärdering av kravspecifikationen och individuella krav med syfte att 
uppnå en lyckad kravspecifikation. De faktorer vi i första hand tagit hänsyn till är 
anpassade för mjukvaruutveckling och framtagna av i huvudsak Karl E. Wiegers. Vi har 
dock även tagit in influenser från andra författare. Vi valde att utgå från Wiegers (1999) 
faktorer eftersom det var de mest heltäckande vi kunde hitta. Wiegers beskiver tio 
faktorer, men vi har valt att bara ta med nio av dessa faktorer. Den tionde faktorn heter 
komplett och innebär att inga krav eller viktig information ska saknas i 
kravspecifikationen. Eftersom det är svårt att se något som inte finns där så ansåg vi att 
det inte fanns något arbetssätt i kravhanteringsarbetet för att uppfylla den tionde faktorn. 
Detta medför också att det inte finns något speciellt sätt att ta hänsyn till denna faktor i 
kravhanteringen. Vi stötte även på andra faktorer hos andra författare, bland andra Davis 
(1993), men de var sådana faktorer som bara skiljde sig i namnsättningen och 
uppdelningen gentemot Wiegers faktorer.   

För att respondenterna skulle kunna göra en viktning angående hur viktigt de tyckte 
vardera faktor är gjorde vi en skala med fyra olika grader. De olika graderna som vi valde 
var oviktig, mindre viktig, viktig och avgörande. Här nedan följer vår definition av dessa 
olika grader:  

 

Oviktig: Faktorn måste ej tas hänsyn i kravhanteringsarbetet, och påverkar ej 
slutprodukten.  

 

Mindre viktig: Faktorn kan tas hänsyn till i kravhanteringsarbetet, men kan i de 
flesta fall utelämnas. 

 

Viktig: Faktorn bör tas hänsyn till i kravhanteringsarbetet, men kan i vissa fall 
utelämnas. 

 

Avgörande: Faktorn måste tas hänsyn till i kravhanteringsarbetet för att både 
utvecklare och kund ska bli tillfredställda med slutprodukten.   
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2.4 Urvalsmetod 
För att begränsa urvalet och få ut så relevant information som möjligt ur vår empiri valde 
vi att utgå från nedanstående faktorer.  

2.4.1 Företag 
När vi valde ut företag utgick vi från dessa urvalskriterier: 

 

Företaget skall arbeta med systemutveckling av mjukvara eftersom faktorerna är 
anpassade för mjukvaruutveckling.  

 

Företaget ska ha mindre än femtio anställda eftersom det är troligt att de av 
resursskäl inte kan ta full hänsyn till alla faktorerna.  

2.4.2 Intervjupersoner 
Vi valde att efterfråga dessa kriterier som vi ansåg att intervjuobjekten borde uppfylla: 

 

Intervjupersonen ska vara väl insatt i företagets metoder för kravhantering 
eftersom respondenten ska kunna svara på frågor angående alla delar av 
företagets kravhantering. 

 

Intervjupersonen ska ha erfarenhet av kravhanteringsarbete eftersom denne bör 
ha praktisk erfarenhet för att kunna göra en bedömning av hur viktig vardera 
faktor är som vi undersöker.    

2.5 Datainsamlingsmetod 
När vi väl hade gjort vårt preliminära ämnesval så övergick vi till att ta fram hur arbetet 
skulle läggas upp. Vi inledde arbetet med litteraturstudier för att hitta en inriktning inom 
vårt ämnesval. När vi funnit en inriktning som kändes intressant så övergick vi till 
utformning av vårt syfte.   

När syftet var någorlunda utvecklat så bestämde vi oss för att tre intervjuer skulle utföras. 
Vi ställde upp kriterier för urval av lämpliga intervjuobjekt. Med utgångspunkt från dessa 
kriterier sökte vi företag som kunde tänkas ställa upp. Vi letade upp lämpliga företag med 
hjälp av sökmotorer på Internet. Vi besökte deras webbplatser för att se att de passade för 
vår undersökning och kontaktade de sedan via e-post och telefon. Vi fick klart med tre 
lämpliga företag och satte upp tider för intervjuerna. Det blev två personliga intervjuer 
och en telefonintervju. Vid ett senare tillfälle sökte vi och hittade ännu en respondent, där 
intervjun utfördes i form av telefonintervju.  

Det finns två olika former av intervjuer, personliga intervjuer och telefonintervjuer. Till 
en början hade vi tänkt oss att bara göra personliga intervjuer, men insåg snabbt att det 
skulle bli svårt att hitta tillräckligt med lämpliga respondenter inom besöksavstånd. Vi 
beslöt oss för att använda båda intervjuformerna för att lösa detta problem. Vi skickade i 
förväg ut frågorna till alla våra respondenter eftersom vi ansåg att detta skulle ge 
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respondenterna möjlighet att förbereda sig och därigenom ge oss ett bättre resultat av 
intervjuerna.    

När alla intervjuerna var genomförda jämförde vi vår teoretiska referensram med 
resultatet av våra intervjuer. Vi gjorde en kritisk granskning och analys av materialet för 
att få fram tendenser om vilka faktorer som är viktiga vid utveckling och utvärdering av 
kravspecifikationen och om det finns några faktorer som är mindre viktiga. För att 
analysera materialet och hitta de svar vi sökte baserades analysen på jämförelser mellan 
de olika respondenternas åsikter.     

2.6 Validitet och reliabilitet 
Validitet definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det man avser att mäta och 
med avses ett mätinstruments förmåga att ge tillförlitliga och stabila utslag.. 
(Eriksson & Wiedersheim, 1999)  

För att uppnå reliabilitet och validitet tänkte vi vara väl inlästa på teorin innan 
intervjuerna genomförs, vara objektiva och ställa relevanta frågor i förhållande till det vi 
undersöker, använda oss av inspelningsutrustning under alla våra intervjuer. Vi tänkte 
dessutom skicka ut frågorna i förväg till våra respondenter vilket.   

I metoddiskussionen diskuterar vi vidare angående begreppen validitet och reliabilitet 
utifrån vår undersökning.       
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3 TEORI 
Detta kapitel sammanfattar den litteratur som vi valt att studera. Teorierna är valda med 
syftet att beskriva ämnet kravhantering med utgångspunkt från livscykelmodellen och 
med inriktning mot kravspecifikationen och de krav den består av. Vi beskriver även de 
teorier som finns angående de faktorer som är viktiga vid utveckling och utvärdering av 
kravspecifikationen.    

3.1 Livscykelmodellen  
Enligt Andersen (1994) så innehåller den så kallade livscykelmodellen hela 
systemutvecklingsprocessen (se figur 3.1). Analysfasen, som följer efter 
förändringsanalysen, innefattar de områden där det fastställs vad informationssystemet 
ska uträtta.            

Figur 3.1 Sammanfattning av livscykelmodellen (Andersen, 1994)  

Analysfasen är den viktigaste fasen i och med att om inte den är utförd på ett korrekt sätt 
så kommer inte heller slutprodukten att bli korrekt. Det går inte att kompensera ett sämre 
genomfört analysarbete med ett bra jobb i de följande faserna i utvecklingsprocessen. I 
början av analysfasen börjar utvecklare med valda utvecklingsåtgärder för att sedan efter 
analysfasens genomförande ta fram den kravspecifikation som ska stå till grund för resten 
av systemutvecklingsarbetet. Kravhanteringsarbetet hör till analysfasen och då en 
kravspecifikation är upprättad så följer sedan de efterföljande faserna. (Ibid)  

Andersen förespråkar även en så kallad plan för kvalitetsstyrning. Denna kan följas i 
olika stor grad eftersom varje tillfälle kräver olika mycket resurser till kvalitetssäkring. 
Andersen hävdar att det är av stor vikt att kravspecifikationen kvalitetssäkras eftersom 
det är ett så pass centralt dokument i utvecklingsprocessen. Andersen nämner även en så 
kallad ”teknisk besiktning” som har till syfte att finna så många fel i systemet som 
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möjligt. Detta gör utvecklare för att först detektera och sedan åtgärda de funna 
problemen. (Ibid)   

3.2 Krav 
Davis (1993) definierar krav som ett behov av användaren eller ett nödvändigt 
karaktärsdrag, funktion eller attribut av ett system som kan uppfattas externt från 
systemet.  

Enligt Robertson och Robertson (1999) är ett krav någonting som en produkt måste göra 
eller en kvalitet som produkten måste ha. Anledningen till varför ett krav existerar är att 
antingen vill kunden att kravet ska ingå i den färdiga produkten eller att det krävs vissa 
funktioner eller kvaliteter av en viss typ av produkt som genererar kravet.   

Wiegers (1999) refererar till IEEE:s definition av begreppet krav, enligt följande:  

1. Ett tillstånd eller förmåga som en användare behöver för att lösa ett problem eller 
uppnå ett mål 

2. Ett tillstånd eller en förmåga som måste uppfyllas eller efterlevas av ett system 
eller en systemkomponent för att tillfredsställa ett kontrakt, standard, 
specifikation, eller annat formellt uppbringat dokument. 

3. En dokumenterad representation av ett tillstånd eller förmåga som i 1 eller 2.   

3.2.1 Funktionella krav 
Robertson och Robertson (1999) beskriver funktionella krav som saker som en produkt 
måste göra. Detta beskrivs av författarna som en åtgärd som produkten måste göra om 
användaren ska tillgodoses med användbar funktionalitet. Dessa funktionella krav skapas 
utifrån de grundläggande skäl till varför produkten existerar.  

3.2.2 Icke-funktionella krav 
Icke-funktionella krav är, enligt Robertson och Robertson (1999), kvaliteter eller 
egenskaper som produkten måste ha. Funktionaliteten på produkten bestäms vanligtvis av 
de icke-funktionella kraven. Wiegers (1999) hävdar att icke-funktionella krav inkluderar 
standarder, regleringar och kontrakt som anger vad produkten måste leva upp till.     

3.3 Kravhantering 
Enligt Davis (2000) är kravhantering en uppsättning aktiviteter som innefattar insamling, 
kontroll, analys, filtrering och dokumentation av systemets krav.   
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Wiegers (1999) påstår att organisationer som implementerar effektiv kravhantering kan 
dra flera fördelar av detta. Den störta fördelen, enligt Wiegers, är att utvecklare slipper att 
göra om mycket arbete i senare delar av utvecklingsprocessen. De stora faktiska vinsterna 
med att använda sig av kravhantering är inte uppenbara för många människor, som 
felaktigt kan tro att den tid som utvecklare spenderar på krav fördröjer produktens 
implementering med lika mycket tid. Genom att samla krav så kan utvecklare bättre 
förstå sin marknad, som enligt Wiegers är en kritisk framgångsfaktor. Wiegers fortsätter 
med att det är mycket mer kostnadseffektivt att få en förståelse för hur viktiga krav 
egentligen är innan produkten börjar konstrueras istället för att göra den insikten genom 
att konfrontera missnöjda kunder. Genom att förstå vad kunden egentligen behöver så 
kan utvecklare undvika att implementera onödig funktionalitet som aldrig kommer att 
användas. När utvecklare använder sig utav dokumenterade och otvetydiga krav så 
underlättar det för testning av systemet och ökar chanserna för att kunna leverera 
produkter av god kvalitet som tillfredsställer kunderna.   

3.4 Kravhanteringsprocessen 
Kotonya och Sommerville (1998) beskriver en övergripande bild av 
kravhanteringsprocessen. Den modell som illustreras nedan visar på kontexten av olika 
aktiviteter i kravhanteringsprocessen, och är ett exempel på en livscykelmodell över 
kravhanteringsprocessen i en mjukvaruutvecklingsprocess.            

Figur 3.4 Kravhanteringsprocessen (Kotonya & Sommerville, 1998). 
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3.4.1 Kravinsamling 
Enligt Kotonya och Sommerville (1998) så innebär denna aktivitet att systemets krav 
identifieras genom att konsultering sker mellan uppdragsgivare, systemdokument, 
markandsanalyser och redan förvärvad kunskap.   

Wiegers (1999) beskriver kravinsamlingen som den kanske mest kritiska och svåra 
aspekten av mjukvaruutveckling och kan endast lyckas genom effektivt samarbete mellan 
utvecklare och kund. Kravinsamling är inte bara en avskrivning av vad kunderna säger att 
de behöver, utan det är en kollaborativ aktivitet där det gäller att verkligen förstå 
kundernas verkliga behov.   

Enligt Davis (2000) är kravinsamling konsten att avgöra listan på alla möjliga egenskaper 
som utvecklare kan tänkas vilja ha i processen. I det här läget är utvecklaren mycket 
”bred” och tar med allt denne kan komma på. Förslagen kan komma från potentiella 
kunder, existerande kunder, kundernas kunder, marknadsföring, försäljningsrapporter, 
felrapporter, intern utvecklingspersonal, kundtjänst personal, ledningen och så vidare.  

Teknikerna för kravinsamling varierar avsevärt från situation till situation. Ett exempel 
kan vara att utvecklare samlar ett antal nyckelintressenter som är hängivna till projektets 
framgång och villiga att hjälpa utvecklaren hjälpa dem själva. Tillsammans med 
intressenterna gör utvecklarna en så kallad brainstorming med syfte att ta fram en så stor 
lista som möjligt på möjliga egenskaper. En annan variant, som kan användas när det inte 
är möjligt att samla alla intressenter på samma ställe vid samma tidpunkt, är analys av 
behov, problem och lösningar. (Ibid)     

3.4.2 Kravanalys och förhandling 
Wiegers (1999) skriver att kravanalys innefattar förädling och noggrann undersökning av 
de samlade kraven för att komma underfund med att alla parter förstås. I kravanalysen 
ska utvecklare även detektera eventuella felaktigheter bland de samlade kraven. Målet 
med kravanalysen är att utveckla krav som är av tillräcklig kvalitet och detaljnivå så att 
utvecklare genom att använda sig av dessa ska kunna fortsätta utvecklingsarbetet med 
design, konstruktion och test. Wigers menar också att kravanalys också innebär 
interaktion med användarna för att få förståelse för att klargöra de oklarheter som finns 
och ta reda på vilka krav som är mer viktiga än de övriga.   

De insamlade kraven analyseras i detalj och det sker även en förhandling mellan 
aktörerna för att komma fram till beslut om vilka krav som ska bli accepterade. Kotonya 
och Sommerville (1998) hävdar att denna process är nödvändig eftersom det uppstår 
oundvikliga konflikter mellan de krav som uppstår från olika källor. Det kan även finnas 
ofullständig eller ej kompatibel information som interfererar med den tillgängliga 
budgeten för att kunna utveckla systemet. Förhandling är nödvändig eftersom kraven är 
något flexibla och det är därför viktigt att bestämma de krav de inblandade är överens 
om.  
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3.4.3 Kravdokumentation 
Kotonya och Sommerville (1998) skriver att de överenskomna kraven ska dokumenteras 
på en lämplig detaljnivå. Kraven dokumenteras i en kravspecifikation som ska vara 
begriplig för alla aktörer i systemutvecklingsprocessen. Detta innebär att de krav som 
dokumenteras måste innehålla ett naturligt språk och använda diagram. Systemmodeller 
kan också användas för att tillhandahålla än mer detaljerad information.  

3.4.4 Kravvalidering 
Utvecklare bör göra en grundlig kontroll av om kraven är kompletta och konsistenta. 
Syftet med denna process är att detektera problem i kravspecifikationen innan den 
används som grund för den fortsatta systemutvecklingen. (Ibid)   

3.5 Kravspecifikation 
Andersen (1994) benämner kravspecifikationen som den länk som sammanbinder 
analysfasen och utformningsfasen i systemutvecklingsprocessen. Kravspecifikationen är 
ett centralt dokument som utformas genom att kunden ställer krav på systemet medan 
utvecklaren finner den bästa möjliga lösningen. Andersen påvisar att detta gör det viktigt 
att användarnas önskemål är noggrant dokumenterat.   

Kravspecifikationen ska enligt Wiegers (1999) innehålla de restriktioner som måste 
respekteras samt de funktioner och förmågor som ett mjukvarusystem måste 
tillhandahålla. Kravspecifikationen fungerar dessutom som utgångspunkt för all senare 
planering, design och programmering. Den ska dessutom vara grunden för testning av 
systemet och användarföreskrift. Wiegers menar att de avsiktliga beteenden som systemet 
synligt ska uppvisas för användarna tydligt ska beskrivas i kravspecifikationen. Det 
yttersta kravet på kravspecifikationen, betonar Wiegers, är att den ska vara allsidig. Det 
vill säga att alla krav ska inkluderas i kravspecifikationen.   

3.5.1 Kravspecifikationens innehåll 
Enligt Davis (1993) så måste en kravspecifikation innehålla en korrekt beskrivning av 
hela gränssnittet som interfererar med dess omgivning. Detta inkluderar bland annat 
hårdvara, annan mjukvara, kommunikationsportar och mänskliga användare.   

Andersen (1994) hävdar att vanligaste förekommande innehållet i en kravspecifikation är 
avsikten med informationssystemet, en övergripande beskrivning av 
informationssystemet, organisatoriska och personalmässiga förutsättningar, 
informationssystemets funktioner, informationssystemets generella egenskaper, 
funktionernas egenskaper, manuella funktioner, dokumentation och utbildning.     
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Avsikten med informationssystemet 
Detta är en beskrivning av de mål som ska uppnås med informationssystemet.  

En övergripande beskrivning av informationssystemet 
Denna beskrivning ska vara kortfattad. Det primära är att få klarhet i vilka systemets 
intressenter är och vilken transferering av data som sker mellan systemet och 
intressenterna.   

Organisatoriska och personalmässiga förutsättningar 
För att målen med informationssystemet ska kunna uppfyllas måste en beskrivning göras 
av organisatoriska och personalmässiga åtgärder i samband med utvecklingen av 
informationssystemet.   

Informationssystemets generella egenskaper 
Denna beskrivning ska innehålla generella egenskaper som informationssystemet ska 
uppvisa. Detta rör tillgänglighet, användarvänlighet, säkerhet, kvalitet och 
utvecklingsmöjligheter.   

Funktionernas egenskaper 
Detta innefattar en beskrivning av de egenskaper som gäller för enskilda funktioner. Det 
detta ska behandla är frekvens och spridning av rapporter, svarstider vid interaktiv 
databehandling och kapaciteten av funktionen.   

Manuella funktioner 
Manuella funktioner som informationssystemet ska tillhandahålla kan beskrivas parallellt 
med de som ska automatiseras. Utvecklare kan beskriva manuella funktioner 
egenskapsmässigt och funktionellt åtskiljt för att specificera dessa funktioner.   

Dokumentation 
Denna del i kravspecifikationen ska innehålla en beskrivning av krav på själva 
dokumentationen. Detta innehåller informationssystemsdokumentation som innebär en 
allmän dokumentation av informationssystemet och den tekniska lösning som har valts. 
Användardokumentation och driftsdokumentation inkluderas även i detta avsnitt i 
kravspecifikationen.   

Utbildning 
Detta ska innehålla en beskrivning av de krav som ställs på utbildningen på 
informationssystemet.    

3.6  Faktorer för kravspecifikationen 
För att få en så bra kravspecifikation som möjligt finns det ett antal olika faktorer som 
utvecklare bör ta hänsyn till. De flesta författare som skriver inom området kravhantering 
har i sin teori tagit upp ett visst antal faktorer som bör tas i beaktning. De olika 
författarnas faktorer skiljer sig både till antalet och till viss del även innehållsmässigt. De 
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faktorer vi i första hand utgår från är skrivna av Wiegers (1999), men vi har till viss del 
kompletterat hans faktorer med Davis (1993) synvinkel på dessa faktorer. Nedanstående 
punkter är de faktorer som utvecklare bör beakta vid utveckling och utvärdering av 
kravspecifikationen.    

3.6.1 Korrekt 
Egenskapen korrekt innebär att den funktionalitet som ska levereras måste på ett noggrant 
sätt beskrivas för varje formulerat krav. Källan till kravet fungerar som en referens till 
korrektheten. En sådan källa kan exempelvis vara en riktig kund eller en 
systemspecifikation på en högre nivå. Användarkrav kan endast bedömas som korrekta 
om de bedöms av användarrepresentanter, därför är det av stor vikt att dessa inkluderas 
vid kravinspektioner. (Ibid)  

Davis (1993) skriver att en kravspecifikation är korrekt endast om varje krav i 
kravspecifikationen representerar något som krävs av systemet som ska byggas.  

3.6.2 Genomförbar 
Varje krav som tas fram måste vara möjlig att implementera inom de kända möjligheter 
och begränsningar som systemet och dess miljö har. För att undvika ej genomförbara 
krav så är det lämpligt att en programmerare deltar i kravinsamlingsprocessen. Denna 
person kan göra en bedömning huruvida kraven kan eller inte kan genomföras rent 
tekniskt, och vilka krav som innebär utökade kostnader.  (Wiegers, 1999)  

3.6.3 Nödvändig 
Wiegers anser att en annan viktig egenskap är att varje krav bör stå för något som kunden 
verkligen behöver eller något som krävs för att systemets kompatibilitet mot ett externt 
systemkrav eller en standard. Nödvändig kan också ses som att varje krav kommer från 
en källa som har auktoritet att specificera krav. Detta kontrolleras genom att spåra 
vardera kravs ursprung. (Ibid) 
    

3.6.4 Prioriterad 
Enligt Wiegers bör utvecklare fastslå en implementeringsprioritering till varje krav, 
egenskap eller användningsfall för att indikera hur viktig den är för produkten. Om alla 
kraven anses lika viktiga så försvårar det för projektledaren att lägga in nya krav under 
utvecklingen, skära ner på budgeten, åtgärda tidsöverskridelser och förlust av 
projektpersonal. (Ibid)   

Davis (1993) kallar denna faktor för kommenterad, men den har i grunden samma 
betydelse som Wiegers (1999) faktor. Enligt Davis (1993) är det viktigt att lägga till 
prioriteringar eftersom de kan vara till stor hjälp för programmerarna. Han lyfter fram två 
olika typer av prioritering. Dels så bör utvecklare tillsammans med kunden göra en 
prioritering efter hur nödvändigt vardera krav är, vilket ger programmerarna en 
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implementeringsordning att gå efter när de ska koda mjukvaran och ger dem en möjlighet 
att se vilka krav som är värda att fördröja schemat för att få med. Dessutom bör 
utvecklare tillsammans med kunden göra en prioritering efter hur flexibelt kravet är. 
Detta ger programmerarna en möjlighet att se vilka krav som är anpassningsbara och 
vilka som måste vara exakt enligt specifikationen.   

3.6.5 Otvetydig 
Alla som läser specificeringen av vardera krav bör komma fram till samma tolkning av 
den. För att undvika tvetydighet bör varje krav skrivas med ett för användarna enkelt, 
kortfattat och rättframt språk. Effektiva sätt att upptäcka tvetydighet är att hålla formella 
inspektioner av kravdokumentet, skriva testfall, utveckla prototyper och genomföra 
specifika användningsfall. (Wiegers, 1999)   

Enligt Davis (1993) så är en kravspecifikation otvetydig om varje krav i 
kravspecifikationen endast har en möjlig tolkning. Utvecklarna bör gå igenom 
kravspecifikationen och göra en ordlista med de termer som har flera möjliga tolkningar.   

3.6.6 Verifierbar 
Wiegers (1999) anser att vardera krav bör undersökas för att se om det är möjligt att 
genomföra ett mindre antal tester eller någon annan metod för verifiering, så som 
inspektion eller demonstration, för att avgöra om kravet har implementerats korrekt i 
produkten. Om ett krav inte är verifierbart, blir avgörandet av huruvida kravet är korrekt 
implementerat en subjektiv bedömning, inte objektiv vilket är att föredra. Krav som är 
inkonsekventa, ogenomförbara, och tvetydiga är inte heller möjliga att verifiera.   

Davis (1993) beskriver en kravspecifikation som verifierbar om, och endast om alla dess 
krav är verifierbara. Ett krav är verifierbart om, och endast om det finns en begränsad och 
kostnadseffektiv testmetod med vilken en person eller maskin kan kontrollera att den 
färdigbyggda mjukvaran uppfyller kravet. Det finns en mängd anledningar till varför ett 
krav kan vara overifierbart. Tvetydighet leder tveklöst till krav som inte går att verifiera, 
det är naturligtvis inte möjligt att verifiera om mjukvaran har en viss egenskap om den 
egenskapen definierats tvetydigt. Att använda ord som vanligtvis eller ofta utesluter 
användning av en begränsad testmetod och är därför overifierbart.   
       

3.6.7 Konsekvent 
Konsekventa krav är inte i konflikt med andra mjukvarukrav eller krav på en högre nivå 
så som affärs- eller systemnivå. Oenighet mellan kraven måste lösas före utvecklingen 
kan fortgå. (Wiegers, 1999)  

Enligt Davis (1993) finns det fyra olika feltyper för egenskapen konsekvent: 
1. Beteendekonflikter: Två olika delar av kravspecifikationen specificerar två aktiviteter 
(som är i konflikt med varandra) som ger ett specifikt svar, eller specificerar två olika 
svar (som är i konflikt med varandra) på samma aktivitet. 
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2. Termkonflikter: Två olika termer används i olika sammanhang för att beskriva samma 
sak. 
3. Karaktärsdragskonflikter: Två olika delar av kravspecifikationen säger att produkten 
ska ha motsägelsefulla egenskaper. 
4. Tidsmässiga konflikter: Två olika delar av kravspecifikationen säger att produkten ska 
utföra uppgifter som är tidsmässigt motsägelsefulla.   

3.6.8 Modifierbar 
Wiegers (1999) beskriver att det måste vara möjligt att revidera kravspecifikationen när 
det är nödvändigt och att upprätthålla en historik på de ändringar som gjorts på vardera 
krav. Detta medför att vardera krav måste ha en unik märkning och uttryckas separat för 
att de ska vara otvetydigt refererbara. Det bör endast finnas en instans av vardera krav, 
eftersom det lätt kan skapas inkonsekvens genom att kravet endast ändras vid en instans 
av ett redundant krav. En innehållsförteckning eller ett index av kraven gör det enklare att 
modifiera kravspecifikationen.  

Enligt Davis (1993) är en kravspecifikation modifierbar om dess stil och struktur medger 
att nödvändiga förändringar av kraven kan göras av på ett enkelt, komplett och 
konsekvent sätt. Modifierbarhet förutsätter att det finns en innehållsförteckning, ett index, 
och korsreferenser där det är nödvändigt. Detta gör det möjligt, att när ett krav måste 
förändras, lokalisera den sektion av kravspecifikationen som måste modifieras. För att 
underlätta redundans kan utvecklare i vissa fall skriva samma sak på flera olika ställen, så 
kallad redundans. Denna redundans påverkar modifierbarheten negativt eftersom en 
senare ändring av endast den ena av förekomsterna skapar inkonsekvens. För att göra 
redundans acceptabelt är det nödvändigt att skapa en tabell med index eller korsreferenser 
för att kunna lokalisera dessa dubbla förekomster.       

3.6.9 Spårbar 
Enligt Wiegers (1999) är det viktigt att kunna följa vardera krav till dess ursprung och till 
de designelement, den källkod, och de testfall som implementerar och verifierar den 
korrekta implementeringen av kravet. Spårbara krav är unikt märkta och är skrivna på ett 
strukturerat och kortfattat sätt istället för stora, beskrivande paragrafer.  

Spårbar beskrivs som att ursprunget för vardera krav är känt. Med detta menas att 
kravspecifikationen innehåller referenser till stödjande dokument. Anledningen till detta 
är att om det uppstår några oklarheter runt ett krav så ska utvecklare kunna gå tillbaka till 
kravspecifikationen för att kolla vilka bakomliggande faktorer som låg till grund för 
utformningen av kravet. Davis skriver vidare att för att det ska vara möjligt att utveckla 
och testa en komponent ur mjukvaran så är det nödvändigt att veta vilka krav som 
uppfylls av just den komponenten. Detsamma gäller när utvecklare testar en mjukvara, 
det är då viktigt att veta förstå vilka krav som valideras av vardera test. För att förbättra 
spårbarheten i en kravspecifikation bör den skrivas på ett sådant sätt som möjliggör 
referering till vardera krav. Detta görs genom att göra ett hierarkiskt upplägg och 
numreringar i punktform. (Davis, 1993)  
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4 EMPIRI 
Detta kapitel redogör för den empiri som har inhämtats. Kapitlet inleds med en 
beskrivning av vad som undersökts och vilken typ av organisationer som deltagit. 
Kapitlet avslutas med de intervjuer vi utfört.  

4.1 Vad som undersökts 
Vi har i teorin hittat de faktorer som anses som viktiga att ta hänsyn till vid utveckling 
och utvärdering av kravspecifikationen. Därför ville vi veta om det är så att det är någon 
eller några faktorer som är viktigare att ta hänsyn till än de övriga. Vi har även undersökt 
hur respondenterna gör för att se till att faktorerna tas hänsyn till och varför de tycker 
som de gör.  

4.2 Beskrivning av deltagande respondenter 
Eftersom ämnet som behandlas kan vara känsligt för de medverkande organisationer har 
vi valt att låta dem vara anonyma och benämner dem enligt respondent A, B, C och D.  

4.2.1 Respondent A 
Respondent A arbetar på ett IT-konsultföretag med ca 30 anställda. Företaget har 
kompetens inom bland annat områdena systemutveckling, drift, datasäkerhet, 
kommunikation, mobila lösningar och verksamhetskonsultering.  

Respondent A arbetar som VD inom företaget och har gjort det i 2 år. Han har dubbla 
högskoleexamina, marknadsekonom och elektroingenjör. Respondenten har arbetat inom 
branschen i 4 år och deltagit i ett antal olika projekt av varierande storlek. Han har ingen 
specifik utbildning inom kravhantering.  

4.2.2 Respondent B 
Respondent B arbetar på ett IT-konsultföretag med ca 30 anställda. Företaget har funnits 
sedan 1980. Kompetens finns bland annat inom områdena klient/serversystem, webb-
/intranätlösningar, projektledning och förstudier.   

Respondent B arbetar på företaget sedan 3 år tillbaka som konsult och systemutvecklare. 
Han är utbildad dataingenjör och redaktör. Respondenten har erfarenhet av ett antal olika 
projekt av varierande storlek. Han har särskild utbildning inom kravhantering, bland 
annat kurser inom RUP (Rational Unified Process).    
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4.2.3 Respondent C 
Respondent C arbetar på ett IT-konsultbolag med ca 20 anställda. I Sverige finns 
företaget stationerat både i Piteå och Luleå. Företaget har existerat med sitt nuvarande 
namn sedan 1974. Kompetens finns inom systemdesign, elektronisk handel, 
projektledning, mobilt Internet, grafisk design och databasdesign.   

Respondent C arbetar som konsult/projektledare och är i grunden civilingenjör. Han har 
arbetat inom branschen i 19 år och har deltagit i många olika projekt av varierande 
storlek. Respondenten har inte någon direkt utbildning inom kravhantering. 
Respondenten har arbetat på företaget i 10 år.   

4.2.4 Respondent D 
Respondent D arbetar på ett IT-konsultföretag med 16 anställda. Företaget etablerades 
1998 och finns stationerat i Stockholm. Kompetens finns inom bland annat intranät och 
extranät, applikationsutveckling, e-handel och e-learning.   

Respondent D har arbetat som systemanalytiker i två år, och arbetat inom branschen i 
fem år. Han har en magisterexamen i datavetenskap och har läst ett antal kurser inom 
kravhantering. Respondenten har deltagit i ett antal olika projekt av varierande storlek 
och arbetar för närvarande endast med kravhantering.   

4.3 Intervjuer 
Denna del innehåller de intervjuer vi genomfört och är uppdelat efter de fyra 
respondenter vi har intervjuat. För varje respondent ställs frågor kring de faktorer vi 
undersöker i uppsatsen. Presentationen av det empiriska materialet för vardera faktor 
börjar med ett sammansatt svar på frågorna angående respondenternas arbetssätt. Efter 
detta kommer en fråga angående hur viktig faktorn är enligt respondenten med svar 
utifrån den förbestämda skala vi definierat. Sist presenteras motivering till varför 
respondenten svarat som denne gjort. I slutet av denna del presenteras dessutom övriga 
aspekter som framkommit i undersökningen.   

4.3.1 Respondent A  

Korrekt 
Respondent A brukar låta en användarrepresentant kontrollera huruvida kraven är 
korrekta eftersom om utvecklaren inte stämmer av under tiden så kan det bli jobbigt att 
”städa upp” det i slutändan.   

Hur viktigt anser du att det är att kontinuerligt kontrollera korrektheten i vardera 
kravformulering? 
Viktigt.  
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Respondent A motiverar sitt val med att saker och ting evolverar. Det är svårt att skriva 
en så pass specificerad kravspecifikation så att det aldrig kan uppstå diskussioner. Om 
utvecklaren ska skriva en så pass specificerad kravspecifikation så måste utvecklaren 
egentligen skriva hela programmet direkt i kravspecifikationen. Respondenten anser att 
en annan anledning till att det är viktigt att stämma av är för att bibehålla relationen och 
för att nöjdheten efter leverans ska vara hög.    

Genomförbar 
På det företag som respondent A arbetar är det oftast samma person som gör 
kravinsamling och sedan utför programmeringen. Respondent A säger också att det kan 
vara flera kompetenser på hans företag som har till uppgift att kontrollera att bedöma 
huruvida kraven är genomförbara rent tekniskt.   

Hur viktigt anser du det är att man kontrollerar att kraven verkligen är tekniskt och 
tidsmässigt genomförbara? 
Viktigt.  

Respondent A anser att den tekniska genomförbarheten kontrolleras naturligt.   

Nödvändig 
På respondent A:s företag kontrollerar utvecklarna att de som specificerar krav har 
auktoritet att göra det. Respondenten framhåller också att de alltid försöker engagera 
olika delar av kundorganisationen för att få med den ”lilla” användaren i 
kravspecifikationsarbetet.  

Hur viktigt anser du att det är att se till att kraven verkligen representerar något som 
kunden eller systemet behöver?  
Avgörande.  

Respondent A motiverar sitt val med att om utvecklare inte gör det så kommer det ju bara 
”skit in, skit ut” i systemet. Systemet får ju ingen acceptans när det väl är infört om 
kraven brister i denna faktor.   

Prioriterad 
Hos respondent A använder utvecklare sig av en prioriteringsgrad för att särskilja hur 
viktiga vardera krav är för slutprodukten.  

Hur viktigt anser du det är att man upprättar en prioritering av kraven? 
Viktigt.  

Respondent A motiverar sitt val med att ju större projekten är desto viktigare blir denna 
faktor. Projekt kan vara i flera år och folk kan komma och gå. Den som kommer in i 
projektet vet ju inte vad som bestämdes i början av projektet och det utvecklare då har att 
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gå tillbaka till är kravspecifikationen och en prioritering av kraven kan vara till stor hjälp 
i dessa fall.   

Otvetydig 
På respondent A:s företag är utvecklarna noga med att använda ett enkelt och kortfattat 
språk, de försöker alltid ”tala till bönder på bönders vis”. Det är enligt respondenten 
viktigt att gå bort från det teknokratiska. Det går inte att komma ifrån att vissa delar av 
kravspecifikationen innehåller tekniska specifikationer, men det är enligt respondenten en 
liten del av kravspecifikationen.   

Hos respondent A brukar de låta en användarrepresentant kontrollera formuleringarna av 
kraven under arbetets gång för att kontrollera om denne förstår dessa. Respondenten 
anser också att det är viktigt att kravspecifikationen undertecknas av både beställaren och 
leverantören.  

Hur viktigt anser du det är att formuleringen av kraven inte ska kunna tolkas på mer än 
ett sätt? 
Viktigt.  

Respondent A motiverar sitt val med att om det skulle vara avgörande så skulle 
utvecklarna måsta skriva koden direkt i kravspecifikationen.   

Verifierbar 
På företaget som respondent A jobbar åt gör de en bedömning angående huruvida det är 
möjligt att för vardera krav i efterhand kunna verifiera att dessa implementerats korrekt.  

Hur viktigt anser du det är att kontrollera att vardera krav ska vara möjligt att verifiera 
när produkten slutförts? 
Viktigt.  

Respondent A motiverar sitt val med att om utvecklare inte kontrollerar detta så riskerar 
de att få problem med kontrollen av att kraven implementerats korrekt i slutprodukten.   

Konsekvent 
För att undvika konflikter mellan olika krav så använder utvecklare sig hos respondent 
A:s företag av en detaljerad mall där de tar med de viktigaste särdragen och de viktigaste 
kraven.  

Hur viktigt anser du att det är att se till att dessa konflikter undviks? 
Viktigt.  

Respondent A motiverar sitt val med att konflikter mellan olika krav kan bli väldigt tids- 
och resurskrävande att fixa dessa vid ett senare tillfälle i utvecklingsprocessen. 



EMPIRI 
________________________________________________________________________ 

20   

Modifierbar 
Enligt respondent A använder sig hans företag av historik över vilka förändringar som 
gjorts på vardera krav. Han säger också att revideringar av kravspecifikationen kan göras 
under hela projektets gång, så länge kunden står för den merkostnad som det medför. 
Företaget använder sig också av index/innehållsförteckning över de olika kraven som i 
sin tur har unik identifikation.   

Hur viktigt anser ni det är att vardera krav är modifierbart?  
Viktigt.  

Respondent A motiverar sitt val med att om utvecklare redan vid kravframställningen tar 
hänsyn till modifierbarheten så förenklar det för modifieringar senare i processen.    

Spårbar 
På respondent A:s företag använder utvecklarna sig av ett speciellt arbetssätt för att 
underlätta spårandet av krav.  

Hur viktigt anser du att det är att vardera krav ska kunna spåras bakåt till dess källa och 
framåt till eventuella designelement, källkod och testfall i utvecklingsprocessen? 
Avgörande.  

Respondent A motiverar sitt val med att det när som helst under projektets gång kan 
uppstå diskussioner och då måste det vara möjligt att spåra kraven framåt och bakåt i 
processen.   

Övriga aspekter 
Respondent A anser att det framförallt är viktigt hur utvecklare jobbar, den mjuka sidan 
av kravinsamlingen. Det är viktigt att utvecklare jobbar nära och förankrar alla beslut hos 
kunden. Utvecklare behöver enligt respondenten också ta hänsyn till de politiska och 
psykologiska aspekterna.    

4.3.2 Respondent B  

Korrekt 
Respondent B brukar låta en användarrepresentant kontrollera huruvida kraven är 
korrekta.   

Hur viktigt anser du att det är att kontinuerligt kontrollera korrektheten i vardera 
kravformulering? 
Mindre viktigt. 
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Respondent B motiverar sitt val med att kostnaden för att kontinuerligt kontrollera kraven 
blir för hög.    

Genomförbar 
Enligt respondent B så deltar ingen programmerare i deras kravinsamlingsprocess, men 
däremot så har de en speciell person som har till uppgift att bedöma huruvida kraven är 
genomförbara rent tekniskt.  

Hur viktigt anser du det är att man kontrollerar att kraven verkligen är tekniskt och 
tidsmässigt genomförbara? 
Avgörande.  

Respondent B motiverar sitt val med att det inte blir något projekt om utvecklarna inte 
kontrollerar att det är genomförbart.   

Nödvändig 
Respondent B anser att utvecklare bör kontrollera att de som specificerar krav har 
auktoritet att göra det, men på hans företag gör de inte det.   

Hur viktigt anser du att det är att se till att kraven verkligen representerar något som 
kunden eller systemet behöver?  
Avgörande.  

Respondent B motiverar sitt val med att det blir svårt att bygga system som ingen vill 
betala för. Det är ju det som det handlar om i botten, att göra det kunden vill ha.   

Prioriterad 
Hos respondent B använder utvecklare sig av en prioriteringsgrad för att särskilja hur 
viktiga vardera krav är för slutprodukten.  

Hur viktigt anser du det är att man upprättar en prioritering av kraven? 
Viktigt.  

Respondent B motiverar sitt val med att utvecklare med hjälp av prioriteringen kan 
prioritera de kritiska delarna och prioritera bort de mindre viktiga delarna. Respondenten 
anser också att det hjälp av prioriteringen kan avgöra hur mycket tid det är värt att lägga 
ner på vardera krav.    
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Otvetydig 
Enligt respondent B försöker utvecklare inom hans företag att använda sig av ett 
lättförståeliga formuleringar av de olika kraven. Kunden finns oftast med vid 
utformningen av kraven för att säkerställa detta.   

Hur viktigt anser du det är att formuleringen av kraven inte ska kunna tolkas på mer än 
ett sätt? 
Viktigt.  

Respondent B motiverar sitt val med att det är viktigt för att minimera risken att 
systemutvecklaren gör fel när kodningen påbörjas.    

Verifierbar 
På företaget som respondent B jobbar åt gör de ingen bedömning angående huruvida det 
är möjligt att för vardera krav i efterhand kunna verifiera att dessa implementerats 
korrekt.  

Hur viktigt anser du det är att kontrollera att vardera krav ska vara möjligt att verifiera 
när produkten slutförts? 
Mindre viktigt.  

Respondent B säger att det till stor del beror på projektets storlek.    

Konsekvent 
Respondent B berättar att om de upptäcker en konflikt så sätter de sig ner och arbetar om 
kraven som ingår i de delar som är i konflikt med varandra.  

Hur viktigt anser du att det är att se till att dessa konflikter undviks? 
Avgörande.  

Respondent B motiverar sitt val med att det är väldigt jobbigt att bygga system som har 
dessa konflikter.   

Modifierbar 
Respondent B anser att utvecklare bör använda sig av historik över vilka förändringar 
som gjorts på vardera krav, men på hans företag tar de sig inte tid att göra detta. De 
skriver istället över kraven och ändrar dem i farten. Han säger också att revideringar av 
kravspecifikationen gör de under hela projektets gång, men anser samtidigt att utvecklare 
inte bör gör det. Företaget använder sig också av index/innehållsförteckning över de olika 
kraven som i sin tur har en allmän identifikation.   

Hur viktigt anser ni det är att vardera krav är modifierbart?  
Viktigt. 
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Respondent B motiverar sitt val med att utvecklare kan modifiera hur länge som helst. 
Utvecklare bör sätta stopp vid någon tidpunkt. Självklart ska utvecklare i början kunna 
modifiera ett krav, men sen när utvecklarna ska gå vidare känns det väldigt onödigt och 
dyrt att modifiera ett krav.    

Spårbar 
På respondent B:s företag använder utvecklare sig av ett speciellt arbetssätt för att 
underlätta spårandet av krav.  

Hur viktigt anser du att det är att vardera krav ska kunna spåras bakåt till dess källa och 
framåt till eventuella designelement, källkod och testfall i utvecklingsprocessen? 
Mindre viktigt.  

Respondent B motiverar sitt val med att det underlättar för testning och dylikt. Genom 
spårbarhet kan utvecklare spåra igenom hela processen och komma ner till kravet.   

Övriga aspekter 
Respondent B anser att de faktorer som vi tagit upp täcker området väl och har inga 
övriga aspekter att tillägga.    

4.3.3 Respondent C   

Korrekt 
Respondent C brukar låta en användarrepresentant kontrollera huruvida kraven är 
korrekta.   

Hur viktigt anser du att det är att kontinuerligt kontrollera korrektheten i vardera 
kravformulering? 
Mindre viktigt.  

Respondent C motiverar sitt val med att det kostar för mycket att kontinuerligt 
kontrollera kraven. Han anser dock att utvecklaren åtminstone någon gång under 
processen kontrollerar att kraven är korrekta.    

Genomförbar 
På respondent C:s företag deltar en programmerare vid kravinsamlingen. Från fall till fall 
bedömer utvecklarna på företaget om någon speciell person behöver kontrollera huruvida 
kraven är genomförbara rent tekniskt.   
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Hur viktigt anser du det är att man kontrollerar att kraven verkligen är tekniskt och 
tidsmässigt genomförbara? 
Avgörande.  

Respondent C motiverar sitt val med att det blir för stora risker i projektet om utvecklare 
inte tar hänsyn till genomförbarheten. Om utvecklare i senare delar av projektet 
upptäcker att något krav inte är genomförbart blir det väldigt svårt att åtgärda.   

Nödvändig 
På respondent C:s företag kontrollerar utvecklare att de som specificerar krav har 
auktoritet att göra det.   

Hur viktigt anser du att det är att se till att kraven verkligen representerar något som 
kunden eller systemet behöver?  
Viktigt.  

Respondent C motiverar sitt val med att det är viktigt för att säkerställa att det färdiga 
systemet uppnår sitt syfte.   

Prioriterad 
Hos respondent C använder utvecklare sig av en prioriteringsgrad för att särskilja hur 
viktiga vardera krav är för slutprodukten.  

Hur viktigt anser du det är att man upprättar en prioritering av kraven? 
Mindre viktigt.  

Respondent C motiverar sitt val med att de övriga faktorerna för utveckling och 
utvärdering av kravspecifikationen är viktigare för slutprodukten.    

Otvetydig 
Hos respondent C använder utvecklare sig av ett enkelt och kortfattat språk vid 
formulering av krav. De brukar låta någon användarrepresentant kontrollera 
formuleringarna av kraven under arbetets gång för att kontrollera om denne förstår dessa.    

Hur viktigt anser du det är att formuleringen av kraven inte ska kunna tolkas på mer än 
ett sätt? 
Viktigt.  

Respondent C motiverar sitt val med att utvecklare måste sträva efter att kraven endast 
ska kunna tolkas på ett sätt, men anser samtidigt att det är svårt att uppnå.   
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Verifierbar 
På företaget som respondent C jobbar åt gör de ingen bedömning angående huruvida det 
är möjligt att för vardera krav i efterhand kunna verifiera att dessa implementerats 
korrekt.   

Hur viktigt anser du det är att kontrollera att vardera krav ska vara möjligt att verifiera 
när produkten slutförts? 
Viktigt.  

Respondent C motiverar sitt val med att det är viktigt att kunna verifiera kravens 
implementering för att kunna kvalitetssäkra slutprodukten.   

Konsekvent 
Respondent C anser att i möjligaste mån ska utvecklare försöka hitta konflikter mellan 
olika krav redan från början. Utvecklare löser dem genom att föra en dialog. Det är därför 
det har kommit mycket mer sådana här iterativa metoder, så utvecklare hela tiden ska få 
feedback.  

Hur viktigt anser du att det är att se till att dessa konflikter undviks? 
Viktigt.  

Respondent C motiverar sitt val med att konflikterna bör upptäckas i tid för att utvecklare 
ska undvika det merarbete som en sådan konflikt skapar i senare delar av processen.   

Modifierbar 
Enligt respondent C upprätthåller utvecklare inte någon historik över vilka ändringar som 
gjorts för vardera krav, men däremot för vardera modul som kraven ingår i. Revideringar 
av kravspecifikationen kan enligt respondenten göras under hela projektet, men istället 
för att skriva om kravspecifikationen gör utvecklare tillägg till den. Det är viktigt att 
dessa tillägg skrivs under av bägge parter. Företaget använder sig också av 
index/innehållsförteckning över de olika kraven som i sin tur har unik identifikation.   

Hur viktigt anser ni det är att vardera krav är modifierbart?  
Mindre viktigt.  

Respondent C motiverar sitt val med att modifierbarheten på varje enskilt krav inte är så 
viktigt att kunna göra. Det är istället bättre att göra nya krav. Ofta arbetar utvecklare mot 
en ”fryst” kravspecifikation där utvecklare inte längre gör modifieringar av kraven, utan 
istället görs nya tillägg till kravspecifikationen.  

Spårbar 
På respondent C:s företag använder utvecklare sig av ett speciellt arbetssätt för att 
underlätta spårandet av krav. 
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Hur viktigt anser du att det är att vardera krav ska kunna spåras bakåt till dess källa och 
framåt till eventuella designelement, källkod och testfall i utvecklingsprocessen? 
Viktigt.  

Respondent C motiverar sitt val med att utvecklare i den mån det är möjligt att referera 
till krav ska göra det, men det är dock inte alltid möjligt att göra det.    

Övriga aspekter 
Respondent C anser sig inte ha något att tillägga angående övriga aspekter.    

4.3.4 Respondent D  

Korrekt 
Respondent D brukar låta en användarrepresentant kontrollera huruvida kraven är 
korrekta.   

Hur viktigt anser du att det är att kontinuerligt kontrollera korrektheten i vardera 
kravformulering? 
Viktigt.  

Respondent D motiverar sitt val med att utvecklare bör kontrollera kravens korrekthet 
eftersom det annars kan bli dyrt och jobbigt att korrigera i senare delar av 
utvecklingsprocessen.    

Genomförbar 
På respondent D:s företag deltar en programmerare vid kravinsamlingen. På företag D 
har systemarkitekt ansvaret för att kontrollera huruvida kraven är genomförbara rent 
tekniskt.   

Hur viktigt anser du det är att man kontrollerar att kraven verkligen är tekniskt och 
tidsmässigt genomförbara? 
Avgörande.  

Respondent D motiverar sitt val med att om inte systemutvecklarna bedömer dem som 
genomförbara så är det ohållbart mot kunden, då kommer det oundvikligt att gå över 
tiden.   

Nödvändig 
På respondent D:s företag kontrollerar utvecklare att de som specificerar krav har 
auktoritet att göra det.  
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Hur viktigt anser du att det är att se till att kraven verkligen representerar något som 
kunden eller systemet behöver?  
Avgörande.  

Respondent D motiverar sitt val med att de bygger sin verksamhet på att kunderna ska 
upphandla nya implementationer av dem. Implementerar vi krav som de inte vill ha så 
kommer de inte att beställa nya saker.    

Prioriterad 
Hos respondent D använder man sig av en prioriteringsgrad för att särskilja hur viktiga 
vardera krav är för slutprodukten.  

Hur viktigt anser du det är att man upprättar en prioritering av kraven? 
Avgörande.  

Respondent D motiverar sitt val med att har utvecklare ingen prioritering så är det svårt 
för kunden att bestämma vilka som ska tas bort.    

Otvetydig 
Enligt respondent D försöker utvecklarna inom hans företag att använda sig av ett 
lättförståeliga formuleringar av de olika kraven. De låter en grupp användare kontrollera 
kraven.   

Hur viktigt anser du det är att formuleringen av kraven inte ska kunna tolkas på mer än 
ett sätt? 
Avgörande.  

Respondent D motiverar sitt val med att det inte går att utelämna denna faktor vid 
granskning av kraven eftersom kunden annars inte kommer att få den slutprodukt som 
denne önskar. Kraven kommer annars att kunna misstolkas.   

Verifierbar 
På företaget som respondent D jobbar åt gör de en bedömning angående huruvida det är 
möjligt att för vardera krav i efterhand kunna verifiera att dessa implementerats korrekt.  

Hur viktigt anser du det är att kontrollera att vardera krav ska vara möjligt att verifiera 
när produkten slutförts? 
Avgörande.  

Respondent D motiverar sitt val med att utvecklare måste ha något att testa mot för att f å 
acceptans från kunden.   
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Konsekvent 
Respondent D berättar att om de försöker undvika konflikter så gott som möjligt, men har 
inget speciellt arbetssätt för att göra det.  

Hur viktigt anser du att det är att se till att dessa konflikter undviks? 
Avgörande.  

Respondent D motiverar sitt val med att dessa konflikter helt enkelt inte får finnas i 
systemet.   

Modifierbar 
Enligt respondent D använder sig hans företag av historik över vilka förändringar som 
gjorts på vardera krav. Han säger också att revideringar av kravspecifikationen inte kan 
göras under hela projektets gång, kravspecifikationen låses efter kravfasen. Däremot 
använder sig respondenten av en egen process efter kravfasen som de kallar 
ändringshantering. Denna hantering är till för att hantera förändringar på kraven som 
kommer in senare i processen, dels från kunden eller från deras egna utvecklare. 
Företaget använder sig också av index/innehållsförteckning över de olika kraven som i 
sin tur har unik identifikation.   

Hur viktigt anser ni det är att vardera krav är modifierbart?  
Viktigt.  

Respondent D motiverar sitt val med att kunden kan ju alltid ändra sig och då måste 
utvecklarna kunna hantera dessa förändringar.    

Spårbar 
På respondent D:s företag använder utvecklare sig inte av ett speciellt arbetssätt för att 
underlätta spårandet av krav. Respondenten är medveten om att det finns verktyg som 
underlättar detta, men på hans företag har de inte råd att implementera ett sådant verktyg.  

Hur viktigt anser du att det är att vardera krav ska kunna spåras bakåt till dess källa och 
framåt till eventuella designelement, källkod och testfall i utvecklingsprocessen? 
Mindre viktigt.  

Respondent D motiverar sitt val med att det skulle vara bra att kunna följa kraven hela 
vägen, men med deras resurser är det inte möjligt.   

Övriga aspekter 
Respondent D anser att de faktorer som vi tagit upp täcker området väl och har inga 
övriga aspekter att tillägga.   
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4.4 Resultatmatris  
Här nedan har vi gjort en sammanställning av hur viktig vardera faktor är enligt de olika 
respondenterna.   

Faktorer Respondent A Respondent B Respondent C Respondent D 
Korrekt Viktig Mindre viktig Mindre viktig Viktig 
Genomförbar Viktig Avgörande Avgörande Avgörande 
Nödvändig Avgörande Avgörande Viktig Avgörande 
Prioriterad Viktig Viktig Mindre viktig Avgörande 
Otvetydig Viktig Viktig Viktig Avgörande 
Verifierbar Viktig Mindre viktig Viktig Avgörande 
Konsekvent Viktig Avgörande Viktig Avgörande 
Modifierbar Viktig Mindre viktig Mindre viktig Viktig 
Spårbar Avgörande Viktig Viktig Mindre viktig 

 

Tabell 4.1 Resultatmatris (Egen källa, 2003).  
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5 ANALYS 
Detta kapitel syftar till att analysera och koppla samman resultatet från vår empiriska 
undersökning med vår teori.   

5.1 Faktorer för utveckling och utvärdering av 
kravspecifikationen 
Vi har valt att sammanställa och presentera analysen utifrån våra faktorer.   

5.1.1 Korrekt 
Att låta en användarrepresentant kontrollera huruvida kraven är korrekta lyfts av Wiegers 
(1999) fram som den viktigaste åtgärden för att uppfylla faktorn korrekt. Alla de 
tillfrågade respondenterna använder sig av denna åtgärd och tar på så sätt hänsyn till 
korrektheten av vardera krav i kravspecifikationen. Wiegers säger att källan till kravet 
ska fungera som referens till korrektheten och genom att samtliga respondenter låter en 
användarrepresentant kontrollera kraven så valideras korrektheten av referensen för 
kraven. Därmed följer respondenterna det teorin förespråkar om faktorn korrekt.  

Respondent A och respondent D lyfter fram faktorn korrekt som viktig, medan de två 
övriga väljer att se den som mindre viktig. Respondent A:s motivering stämmer väl 
överens med det Wiegers säger om denna faktor och lägger dessutom till att 
avstämningen inte bara är viktig för korrektheten utan också för att bibehålla relationen 
och för att nöjdheten efter leverans ska vara hög. Respondent D anser att det kan bli 
jobbigt och dyrt att kontrollera kravens korrekthet i senare av delar utvecklingsprocessen 
och anser därför att faktorn är viktig. Respondent B och C anser att kostnadsfaktorn gör 
att denna faktor är mindre viktig, eftersom kostnaden för att kontinuerligt kontrollera 
kraven helt enkelt blir för hög. Respondenterna visar alltså på olika synsätt, det går både 
se det som för dyrt att kontinuerligt kontrollera kraven eller för dyrt att inte kontinuerligt 
kontrollera kraven.   

5.1.2 Genomförbar 
Enligt Wiegers (1999) ska varje krav i kravspecifikationen vara möjligt att implementera 
inom systemets möjligheter och begränsningar. För att kunna göra detta är det lämpligt 
att låta en programmerare delta i kravinsamlingsprocessen. Samtliga respondenter, 
förutom respondent B, använder sig av denna åtgärd och följer således teorin i detta 
avseende. Respondent B använder sig däremot av en särskild tillsatt person som bedömer 
den tekniska genomförbarheten av vardera krav.   

Respondent A anser att det är viktigt att utvecklare tar hänsyn till genomförbarhet av krav 
vid utveckling och utvärdering av kravspecifikationen medan Respondent B, C och D 
anser att det är avgörande. Anledningen till att Respondent A inte ser faktorn som 
avgörande beror mest troligt på att samma person som sköter kravhanteringen också gör 
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programmeringen, vilket ger en naturlig kontroll av genomförbarheten. Respondent B, C 
och D anser däremot att det inte blir något projekt eller att det uppstår allvarliga problem 
som är mycket svåra att åtgärda om utvecklare inte tar hänsyn till genomförbarheten av 
vardera krav i kravspecifikationen. Det framlyfts av respondent D som ohållbart mot 
kunden om inte kraven är genomförbara, eftersom projektet oundvikligen kommer att gå 
över tiden.   

5.1.3 Nödvändig 
Wiegers (1999) visar på att faktorn nödvändig kan ses som att varje krav kommer från en 
auktoriserad källa, eller att det är något som kunden eller systemet behöver. Samtliga 
respondenter är överens om att utvecklare bör kontrollera att de som specificerar krav har 
auktoritet att göra det. I motsats till de andra tre respondenterna utför dock inte 
respondent B denna kontroll. Alla respondenter förutom respondent B följer således det 
teorin säger om denna faktor.  

Att denna faktor är väldigt viktig framgår tydligt då tre respondenter satt den som 
avgörande och den fjärde som viktig. Respondenternas motiveringar skiljer sig väldigt 
lite och det framhålls att faktorn är viktig för att få acceptans för systemet och att 
systemet ska uppnå sitt syfte. Respondent D framhåller dessutom att nödvändiga krav är 
ett måste på grund av att de bygger sin verksamhet på att deras kunder ska återkomma, 
vilket de inte skulle göra om det ingår onödiga implementeringar i slutprodukten. 
Respondent B anser att faktorn nödvändig är avgörande, men kontrollerar dock inte att 
kravformulerarna är auktoriserade.   

5.1.4 Prioriterad 
Wiegers (1999) förespråkar användning av en prioriteringsgrad för att särskilja hur 
viktiga vardera krav är för slutprodukten. I enlighet med teorin använder sig alla fyra 
respondenter av en sådan prioriteringsgrad.   

Respondent A och B anser att denna faktor är viktig.  Respondent A anser att de specifika 
projektens storlek är avgörande för hur viktig denna faktor är, och menar att det kan vara 
svårt för de som inte varit med från början av projektet att veta vilka krav som är 
viktigast att ta hänsyn till. Därför menar respondent A att det är viktigt att göra en 
prioritering av kraven redan från projektets början. Respondent C anser faktorn 
prioriterad vara mindre viktig i jämförelse med de övriga faktorerna. Respondent D anser 
att faktorn prioriterad är avgörande. Anledningen till detta är att om det inte finns en 
prioritering av kraven så är det mycket svårt för kunden att veta vilka krav som ska 
prioriteras.     

5.1.5 Otvetydig 
De fyra respondenterna använder sig i största möjligaste mån av ett enkelt och kortfattat 
språk för att kunden ska kunna förstå kravspecifikationen. Samtliga respondenter 
använder sig också av en användarrepresentant för att kontrollera formuleringarna av 
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kraven under arbetets gång. Respondent D påpekar att utvecklare använder sig utav en 
grupp som kontrollerar kraven. Detta visar på att de fyra respondenterna följer det 
arbetssätt som Wiegers (1999) förordar för att undvika tvetydighet.  

Alla respondenterna är också överens om att det är viktigt att undvika tvetydighet i 
kravformuleringar, förutom respondent D, som tycker den är avgörande. Anledningen till 
att det är avgörande menar respondent D beror på att inte går att utelämna faktorn 
eftersom kunden annars inte kommer att få den slutprodukt som denne önskar. 
Respondent B har en liknande motivering till sin viktning, han anser att faktorn är viktig 
eftersom den minimerar risken för att konstruktören missförstår och därigenom inte gör 
en slutprodukt som uppfyller sitt syfte. Enligt respondent C bör utvecklare sträva efter 
uppfyllande av denna faktor, men anser samtidigt att den är svår att uppnå. Respondent A 
anser att det skulle vara önskvärt att alla krav är otvetydiga, men det är inte realistiskt 
eftersom utvecklarna då skulle vara tvungen att skriva koden direkt i kravspecifikationen. 
Detta är enligt respondent A enda sättet att helt och hållet undvika tvetydighet.  

5.1.6 Verifierbar 
Enligt Davis (1993) är ett krav verifierbart om, och endast om, det finns en begränsad och 
kostnadseffektiv testmetod med vilken en person eller maskin kan kontrollera att den 
färdigbyggda mjukvaran uppfyller kravet. Enligt respondent A och respondent D 
kontrollerar utvecklarna att kraven är verifierbara, däremot gör de inte det hos respondent 
B och respondent C.   

Respondent A och respondent C anser att det är viktigt att kunna verifiera kraven i 
kravspecifikationen efter det att produkten är färdigställd. Respondent A och respondent 
C anser båda att det är viktigt på grund av att utvecklarna bör kunna kontrollera att 
kraven implementerats korrekt i den slutgiltiga produkten. Respondent B anser att det är 
mindre viktigt på grund av att projektens storlek varierar så mycket och att det främst är 
aktuellt för större projekt. Respondent D anser faktorn vara avgörande, detta motiverar 
han med att utvecklare måste ha något att testa mot för att få acceptans från kunden.   

5.1.7 Konsekvent 
Wiegers (1999) hävdar att konsekventa krav är de krav som inte är i konflikt med andra 
mjukvarukrav eller krav på system-, eller affärsnivå. Oenighet mellan kraven måste lösas 
innan arbetet kan fortsätta. För att undvika konflikter mellan olika krav använder 
respondent A sig av en detaljerad mall där de tar med de viktigaste särdragen och de 
viktigaste kraven. De övriga tre respondenterna använder sig dock inte av något speciellt 
arbetssätt för att undvika dessa konflikter, men när dessa konflikter uppstår så löses 
konflikterna genom att omarbeta kraven som är i konflikt med varandra.   

Respondent A och respondent C tycker att det är viktigt att se till att kraven är 
konsekventa. Motiveringen till detta är att det blir onödigt merarbete i senare delar av 
utvecklingsprocessen som förbrukar onödigt mycket tid och resurser. Respondent B anser 
att det är avgörande att ha konsekventa krav i kravspecifikationen, på grund av att det är 
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mycket jobbigt att utveckla system som innehåller dessa konflikter. Respondent D ser 
faktorn konsekvent som avgörande, vilket han motiverar med att konflikter inte får finnas 
i systemet. 
   

5.1.8 Modifierbar 
Respondenternas arbetssätt stämmer väl överens med teorins beskrivning över hur 
utvecklare ska göra kravspecifikationen modifierbar, hävdar Wiegers (1999). Enligt 
respondent A och respondent D använder de sig av historik över vilka förändringar som 
gjorts på vardera krav, medan de andra två respondenterna inte gör det. Respondenterna 
A, B och C gör revideringar under hela projektets gång och förordar att det bör göras i 
form av tillägg istället för att skriva om kravspecifikationen. Respondenterna framhåller 
också att utvecklare klart gör upp med kunden vem som ska stå för merkostnaden och 
båda parter undertecknar tillägget. Respondent D hävdar att utvecklare inte gör 
revideringar under hela projektets gång, eftersom de låser kravspecifikationen efter 
kravfasen. Alla fyra respondenter använder sig av index/innehållsförteckning över de 
olika kraven i kravspecifikationen.  

Enligt respondent A är modifierbarheten viktig eftersom det förenklar för modifieringar 
senare i processen om utvecklare redan vid kravframställningen tar denna faktor i 
beaktning. Respondent B och respondent C tycker att modifierbarheten är mindre viktig 
eftersom sena modifieringar innebär merarbete och ökade kostnader. Respondent D 
tycker att modifierbarheten är viktig på grund av att kunden kanske ändrar sig och då 
måste utvecklarna kunna hantera förändringarna som det medför.  

5.1.9 Spårbar 
Enligt Wiegers (1999) så är det viktigt att kunna följa ett krav från dess ursprung fram till 
dess implementering. För att kunna göra detta kan utvecklare till exempel använda sig av 
ett tillvägagångssätt som möjliggör referering till vardera krav. De tre respondenterna A, 
B och C anser sig använda ett arbetssätt som syftar till att underlätta spårandet av krav. 
Respondent D däremot använder sig inte av något speciellt arbetssätt för att underlätta 
spårandet av krav. Han tillägger också att de skulle använda sig av de verktyg som finns 
tillgängliga för att underlätta spårandet av krav om de hade resurser till det, men de anser 
sig inte ha råd att implementera detta.   

Respondent A anser att spårbarheten är avgörande eftersom det när som helst under 
projektets gång kan uppstå diskussioner och då måste det vara möjligt att spåra kraven 
framåt och bakåt i processen. Respondent B och respondent C ser spårbarheten som 
viktig i den mån det är möjligt. Respondent D däremot anser att det inte är möjligt att alla 
krav är spårbara och anser att faktorn är mindre viktig.   
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5.1.10 Övriga aspekter 
Respondent A nämner även de psykologiska och politiska aspekterna som kan ha en 
betydelse för hur kraven påverkas och förhandlas. Respondent A anser även att det 
framförallt är viktigt hur utvecklare jobbar, den mjuka sidan av kravinsamlingen. Det är 
viktigt att de arbetar nära och förankrar alla beslut hos kunden. De övriga respondenterna 
ansåg sig inte kunna tillägga något utöver de faktorer vi tagit upp.  

Under vår empiriska undersökning framkom det dock ett antal faktorer som har inverkan 
på de faktorer som vi tagit fram, vi kallar dessa faktorer för påverkningsfaktorer. Dessa 
påverkningsfaktorer är storlek på projektet, den totala tidsrymden för projektet, den 
avsatta budgeten samt uppdelningen av arbetsrollerna i projektet.   

Storleken på projektet kan påverka faktorerna i och med att det till exempel finns fler 
krav att arbeta med, vilket ger merarbete i de flesta av faktorerna. Storleken på projektet 
har dock speciellt mycket påverkan på faktorerna prioriterad, modifierbar och spårbar. 
Prioriteringen av kraven får också större betydelse i större projekt eftersom det är 
fördelaktigt att veta hur viktiga vardera krav är att implementera i den slutgiltiga 
produkten. I mindre projekt kan prioritering i vissa fall inte behövas alls. 
Modifierbarheten blir viktigare ju större projektet är, eftersom det då finns ett större 
behov av att göra kraven refererbara. Spårbarheten påverkas också väldigt mycket av 
projektets storlek, ju större projekten blir desto viktigare blir det naturligtvis att hålla reda 
på kravens ursprung.  

Den totala tidsrymden för projektet kan påverka faktorerna på i stort sett samma sätt som 
storleken på projektet. Prioriteringen av kraven får större betydelse genom att det kan 
vara svårt att veta vilka krav som ansågs som viktigare om det var länge sedan 
kravinsamlingen skedde om man inte gjort upp någon prioritering. Om projektet sträcker 
sig över en lång tidsperiod blir också viktigare att redan från början ta hänsyn till 
modifierbarheten eftersom det i annat fall blir väldigt komplicerat att göra modifieringar 
av kraven. Spårbarheten påverkas också av projektets tidsrymd eftersom det är viktigare 
att hålla reda på kravens ursprung när det har gått lång tid sedan kravinsamlingen gjordes. 
De övriga faktorerna påverkas endast i mindre grad av projektets tidsrymd.  

Den avsatta budgeten påverkar naturligtvis också faktorerna. Faktorn prioriterad blir 
väldigt viktig om budgeten minskas eftersom det då är viktigt att veta vilka av kraven 
som kan tas bort. Våra respondenter hade olika syn på vilken påverkan ekonomi har på 
faktorerna. I vissa fall ansåg respondenterna att vissa faktorer var för dyra att ta hänsyn 
till medan man i andra fall ansåg att det var för dyrt att låta bli.   

Uppdelningen av arbetsroller påverkar faktorerna genom att man i vissa fall har olika 
personer som utför kravhanteringen och programmeringen, medan man i andra fall har 
samma person som gör båda delarna. Om man har olika personer som gör dessa delar så 
blir de flesta faktorerna viktigare, men speciellt prioriterad, korrekt, modifierbar och 
spårbar. Om samma person utför kravhantering och programmering sker en naturlig 
kontroll av genomförbarheten.  
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6 SLUTSATSER OCH EGNA REFLEKTIONER  

6.1 Slutsatser 
Syftet med vår uppsats var att belysa de viktigaste faktorerna vid utveckling och 
utvärdering av kravspecifikation i mjukvaruutvecklingsprojekt samt värdera hur viktiga 
dessa egenskaper är. Vi ville även belysa hur väl integrerade dessa faktorer är i mindre 
IT-företags kravhantering.  

Vi har i vårat problemområde visat att en stor del IT-projekt misslyckas p.g.a. brister i 
kravhanteringen. I vår teori visar vi olika faktorer som bör tas i beaktning vid utveckling 
och utvärdering av kravspecifikationen. Vi har i vår fallstudie undersökt om utvecklare 
beaktar dessa faktorer och hur viktiga de olika faktorerna är enligt utvecklarna.    

Följande faktorer har vi enligt vår undersökning funnit som avgörande att ta hänsyn till 
vid utveckling och utvärdering av kravspecifikationen:  

Genomförbar, det vill säga att varje krav ska vara möjligt att implementera inom de 
kända begränsningar och möjligheter som systemet har. Anledningen till att denna faktor 
är avgörande är att det inte blir något projekt eller att det uppstår allvarliga problem som 
är mycket svåra och tidskrävande att åtgärda om inte hänsyn tas till genomförbarheten av 
vardera krav redan i kravspecifikationen.   

Nödvändig, det vill säga att kraven är något som kunden eller systemet verkligen 
behöver. Anledningen till att denna faktor är avgörande att ta hänsyn till är att den krävs 
för att få kundens acceptans för systemet och att systemet ska uppnå sitt syfte.  

Konsekvent, det vill säga att inget krav är i konflikt med något annat krav inom 
kravspecifikationen. Anledningen till att denna faktor är avgörande att ta hänsyn till är att 
det blir onödigt merarbete i senare delar av utvecklingsprocessen som förbrukar onödigt 
mycket tid och resurser om inte tillräcklig hänsyn tas till den.   

Följande faktorer har vi enligt vår undersökning funnit som viktiga att ta hänsyn till vid 
utveckling och utvärdering av kravspecifikationen:  

Prioriterad, det vill säga att prioritera de olika kraven utifrån hur viktiga de är för 
slutprodukten. Anledningen till att denna faktor är att ta hänsyn till är att det kan vara 
svårt för de som inte varit med från början av projektet att veta vilka krav som är 
viktigast att ta hänsyn till och att det kan vara viktigt för utvecklarna att veta vilka krav 
som ska prioriteras om tidsbrist gör att utvecklarna måste bortse från vissa krav. Denna 
faktor är naturligtvis väldigt beroende av projektets storlek och tidsspann. Ökar storleken 
eller tiden för projektet så blir också faktorn viktigare.  



SLUTSATSER OCH EGNA REFLEKTIONER 
________________________________________________________________________ 

36 

Otvetydig, det vill säga att alla krav bara ska kunna tolkas på ett sätt. Anledningen till att 
denna faktor är viktig att ta hänsyn till är att den minimerar risken för att konstruktören 
missförstår och därigenom gör en slutprodukt som inte uppfyller sitt syfte.  

Verifierbar, det vill säga att det är möjligt att kontrollera att kraven implementerats 
korrekt. Anledningen till att denna faktor är viktig att ta hänsyn till är att utvecklarna bör 
kunna kontrollera att kraven implementerats korrekt i den slutgiltiga produkten för att få 
acceptans från kunden.   

Spårbar, det vill säga att kunna spåra krav bakåt till dess källa och framåt till dess 
implementering. Anledningen till att denna faktor är viktig att ta hänsyn till är att det när 
som helst under projektets gång kan uppstå diskussioner och då måste det vara möjligt att 
spåra kraven framåt och bakåt i processen.  

Följande faktorer har vi enligt vår undersökning funnit som mindre viktiga att ta hänsyn 
till vid utveckling och utvärdering av kravspecifikationen:  

Korrekt, det vill säga att den funktionalitet som ska levereras noggrant beskrivs för varje 
krav. Anledningen till att denna faktor anses som mindre viktig att ta hänsyn till är att det 
blir för dyrt, rent resursmässigt, att kontinuerligt kontrollera kraven.  Enligt 
undersökningen ser vi det dock som för dyrt att inte kontinuerligt kontrollera kraven 
eftersom det blir dyrt att åtgärda i senare delar av utvecklingsprocessen.   

Modifierbar, det vill säga att varje krav är möjligt att ändra på när det är nödvändigt. 
Anledningen till att denna faktor är mindre viktig att ta hänsyn till är att sena 
modifieringar innebär merarbete och ökade kostnader.  

Enligt vår undersökning är ingen av faktorerna oviktig att ta hänsyn till vid utveckling 
och utvärdering av kravspecifikationen.  

Vi anser utifrån vår analys att de fyra respondenternas företag väl integrerat de faktorer 
som vi tagit upp i vår teori, om än respondent B:s och D:s företag har något sämre 
integrering av faktorerna än de andra två respondenternas företag.   

6.2 Metoddiskussion 
Vårt syfte med undersökningen var att belysa de viktigaste faktorerna vid utveckling och 
utvärdering av kravspecifikationen i mjukvaruutvecklingsprojekt samt värdera hur viktiga 
dessa egenskaper är. Vi ville även belysa hur väl integrerade dessa faktorer är i mindre 
IT-företags kravhantering.  

Anledningen till att göra kvalitativa fallstudier är att det huvudsakliga syftet är att ta reda 
på vad respondenterna vet, anser, vill eller tänker på. Av denna anledning var intervjuer 
med respondenterna det naturliga valet för oss. Vi kontaktade sjutton företag, varav 
majoriteten var baserade i Luleå och Stockholm. Av de sjutton företagen var det tre 
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företag som ställde sig positiva till att vara med i vår undersökning. Av de övriga 
företagen så var det några som inte svarade på vår förfrågan och en del som avböjde på 
grund av tidsbrist. Vi strävade inledningsvis på att få tre respondenter eftersom vi trodde 
det skulle innebära en lämplig datamängd, men när vi påbörjade analysfasen ansåg vi att 
en ytterligare respondent skulle förbättra vår undersökning.  

De nio faktorerna som bör beaktas vid utveckling och utvärdering av kravspecifikationen 
stod som grund för utvecklingen av våra frågor. Frågorna syftade till att få fram hur 
företagen implementerat dessa faktorer i sitt arbete och respondenterna fick även gradera 
hur viktig de ansåg varje faktor vara enligt skalan: oviktig, mindre viktig, viktig och 
avgörande. Frågorna fungerade bra även om vissa frågor krävde ytterligare förklaring vid 
intervjuerna.   

Det som vi anser är bra i vår undersökning är att vi gjort en flerfallsstudie riktat mot fyra 
företag, vilket gav ett bra empiriskt underlag. Att vi baserade vår undersökning på 
faktorer som framlyfts av erkända författare i området, Karl E. Wiegers och Alan M. 
Davis, vittnar om att den teoretiska bakgrunden i uppsatsen är trovärdig. Det som vi anser 
är mindre bra i uppsatsen är att de slutsatser vi kommit fram till inte är till fullo 
allmängiltiga. De generella slutsatserna hade stärkts om vi kombinerat vår kvalitativa 
studie med en kvantitativ studie på ett större antal företag. Detta var dock inte möjligt att 
uppnå på grund av begränsad tidsåtgång. 
   

6.2.1 Validitet 
Vi vände oss till fyra respondenter på lika många företag i vår empiri vilket kan vara en 
lite väl begränsad undersökning för att kunna dra några generella slutsatser. För att göra 
generaliseringen trovärdigare hade fler respondenter behövts, men den tidsram som vi 
jobbade mot tillät inte några fler respondenter. Det bör dock påpekas att respondenternas 
svar i flera avseenden liknade varandra vilket kan vara ett argument för trovärdigheten. 
Datainsamlingen skedde i form av kvalitativa intervjuer och det visade sig vara ett 
korrekt val eftersom vi i flera fall fick förtydliga frågor när missförstånd uppstod. Vi 
skickade även ut frågorna i förväg till respondenterna för att ge dem möjlighet att 
förbereda sig vilket vi ansåg lämpligt i vårt fall.  

6.2.2 Reliabilitet 
Vi är medvetna att vår egen tolkning och förståelse av våra respondenters svar kan ha 
påverkat reliabiliteten i vår undersökning. För att motverka detta såg vi till att vara väl 
insatta i ämnet innan vi utförde våra intervjuer. I syfte att förbättra reliabiliteten i vår 
undersökning spelade vi in alla våra intervjuer med hjälp av bandspelare och mikrofon. 
Tack vare dessa hjälpmedel kunde vi koncentrera oss på själva intervjun och riskerade 
inte att missa något av det våra respondenter sade. Vi kontaktade även vissa respondenter 
i efterhand för att ställa kompletterande frågor då vi ansåg att vi inte fått ett fullgott svar 
på våra ursprungliga intervjufrågor.    
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6.3 Egna reflektioner 
Vi anser själva att alla faktorerna är mycket viktiga att ta hänsyn till och att utvecklare i 
den mån det är möjligt alltid ska göra detta. Det är dock inte rimligt att göra det i mindre 
projekt eller när resurserna på något sätt är begränsad av tid, ekonomi eller kompetens. 
Alla våra respondenter var påverkade av någon av dessa begränsningar och det märktes 
tydligt att våra respondenter var tvungna att begränsa sitt hänsynstagande till vissa 
faktorer.     

Vi anser att teorin tar upp något viktigt när de säger att det är en utopi att alla faktorer kan 
uppfyllas till fullo. Davis (1993) nämner till exempel att om utvecklare försöker öka 
modifierbarheten genom att eliminera redundans, så blir kravspecifikationen svår att följa 
och risken för tvetydighet ökar. Detta innebär dock inte att utvecklarna måste välja bort 
vissa faktorer, utan bara att de i vissa fall måste göra avvägningar mellan faktorerna. För 
att kunna göra en avvägning mellan faktorerna så anser vi att utvecklare måste vara väl 
insatta i varje faktors betydelse för att kunna veta vilka faktorer som bör prioriteras i 
olika projekt. Vi anser dock att resultatet vi fått fram i denna uppsats ger direkta 
indikationer på vilka faktorer som man först och främst bör beakta generellt sett.   

En ”perfekt” kravspecifikation innebär inte automatiskt en ”perfekt” slutprodukt. Även 
om utvecklarna har utvecklat kravspecifikationen enligt konstens alla regler så är det 
ändå till stor del beroende av programmerarnas arbetsinsats hur slutprodukten blir. Men 
en undermålig kravspecifikation leder däremot nästan uteslutande till en dålig 
slutprodukt. Därför tycker vi att kravhanteringen och dess kravspecifikation är mycket 
viktiga att ta hänsyn till i systemutvecklingsprojekt.   

Vårt syfte var att belysa de viktigaste faktorerna vid utveckling och utvärdering av 
kravspecifikation i mjukvaruutvecklingsprojekt samt värdera hur viktiga dessa 
egenskaper är. Vi ville även belysa hur väl integrerade dessa faktorer är i mindre IT-
företags kravhantering. Vi anser att vi uppfyllt vårt syfte.   

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Vi tycker att det skulle kunna vara intressant att göra empirin i form av en kvantitativ 
undersökning på vårt syfte för att se om det ger samma resultat som vår undersökning 
gav. Det skulle även kunna vara intressant att titta på hur väl faktorerna uppfylls i stora 
projekt hos stora företag där ekonomiska, kompetens- och tidsmässiga resurser inte är 
någon begränsning. 
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Intervjufrågor  

Respondenten 
Vilken befattning har du inom företaget? 
Hur länge har du arbetat på företaget? 
Vilken utbildning har du? 
Hur länge har du arbetat inom branschen? 
Vilken erfarenhet har du inom kravhantering? 
Har du någon utbildning inom kravhantering?  

Korrekt 
Brukar ni låta någon användarrepresentant kontrollera huruvida kraven är korrekta?   
Hur viktigt anser du att det är att kontinuerligt kontrollera korrektheten i vardera 
kravformulering? 
1 Oviktigt 
2 Mindre viktigt 
3 Viktigt 
4 Avgörande 
Varför tycker du så?  

Genomförbar  
Deltar någon programmerare vid er kravinsamling? 
Har någon speciell person till uppgift att bedöma huruvida kraven är genomförbara rent 
tekniskt? 
Hur viktigt anser du det är att man kontrollerar att kraven verkligen är tekniskt och 
tidsmässigt genomförbara? 
1 Oviktigt 
2 Mindre viktigt 
3 Viktigt 
4 Avgörande 
Varför tycker du så?  

Nödvändig 
Kontrollerar ni att de som specificerar krav verkligen har auktoritet att göra det? 
Hur viktigt anser du att det är att se till att kraven verkligen representerar något som 
kunden eller systemet behöver?  
1 Oviktigt 
2 Mindre viktigt 
3 Viktigt 
4 Avgörande 
Varför tycker du så?  

Prioriterad  
Använder ni någon prioriteringsgrad för att särskilja hur viktiga vardera krav är för 
slutprodukten? 
Hur viktigt anser du det är att man upprättar en prioritering av kraven? 
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1 Oviktigt 
2 Mindre viktigt 
3 Viktigt 
4 Avgörande 
Varför tycker du så?  

Otvetydig  
Använder ni ett enkelt och kortfattat språk vid formulering av krav? 
Brukar ni låta någon användarrepresentant kontrollera formuleringarna av kraven under 
arbetets gång för att kontrollera om denne förstår dessa?  
Hur viktigt anser du det är att formuleringen av kraven inte ska kunna tolkas på mer än 
ett sätt? 
1 Oviktigt 
2 Mindre viktigt 
3 Viktigt 
4 Avgörande 
Varför tycker du så?  

Verifierbar 
Gör ni någon bedömning angående huruvida det är möjligt att för vardera krav i efterhand 
kunna verifiera att dessa implementerats korrekt?  
Hur viktigt anser du det är att kontrollera att vardera krav ska vara möjligt att verifiera 
när produkten slutförts? 
1 Oviktigt 
2 Mindre viktigt 
3 Viktigt 
4 Avgörande 
Varför tycker du så?  

Konsekvent 
Vad gör ni för att undvika konflikter mellan olika krav i kravspecifikationen? 
Hur viktigt anser du att det är att se till att dessa konflikter undviks? 
1 Oviktigt 
2 Mindre viktigt 
3 Viktigt 
4 Avgörande 
Varför tycker du så?  

Modifierbar  
Upprätthåller ni någon historik över vilka ändringar som gjorts på vardera krav? 
Kan revideringar av kravspecifikationen göras under hela projektets gång? 
Gör ni något index eller innehållsförteckning över kraven i kravspecifikationen? 
Använder ni er av unik identifikation av vardera krav? 
Hur viktigt anser ni det är att vardera krav är modifierbart?  
1 Oviktigt 
2 Mindre viktigt 
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3 Viktigt 
4 Avgörande 
Varför tycker du så?  

Spårbar 
Använder ni något speciellt arbetssätt för göra det möjligt att spåra krav?  
Hur viktigt anser du att det är att vardera krav ska kunna spåras bakåt till dess källa och 
framåt till eventuella designelement, källkod och testfall i utvecklingsprocessen? 
1 Oviktigt  
2 Mindre viktigt 
3 Viktigt 
4 Avgörande 
Varför tycker du så?  

Övrigt 
Finns det någon annan aspekt inom detta område som du tycker att vi inte har tagit upp?  


