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Abstract 
 

According to statistics, requirements management is identified as a major source of error to 

failed IT-projects. Moreover communication is identified as a factor affecting the require-

ments management and can lead to deficiencies in the requirements. The requirements analyst 

is responsible for managing the requirements from the different stakeholders, act as a com-

munication accommodator and to translate abstract requirements expressed by users to more 

specific requirements that developers can implement. 

The purpose of this thesis is to study the role of the requirements analyst to investigate the 

problems that may arise in working with requirements management.  

To achieve the purpose we have performed a requirements management process in which we 

ourselves took the role as the requirements analysts. The requirements management process 

consisted of three phases: gather requirements, document requirements and validate require-

ments. 

The result of this study indicates that requirements management is complex because it in-

volves different stakeholders with different perspectives and backgrounds. The result of the 

study is conclusions of the problems we experienced as a requirements analyst and some rec-

ommendations on how these problems can be improved.  



 

 

Sammanfattning 
 

Enligt statistik identifieras kravhantering som en stor felkälla till misslyckade IT-projekt. Vi-

dare identifieras kommunikation som en faktor som påverkar kravhantering och som kan leda 

till brister i kraven. Kravanalytikern är den som har till uppgift att hantera kraven från de oli-

ka intressenterna i ett kravarbete, fungera som en kommunikationsförmedlare och översätta 

abstrakta krav från användare till mer specifika krav som utvecklare kan implementera.  

Syftet med denna uppsats är att studera kravanalytikerns roll för att undersöka de problem 

som kan uppstå i samband med ett kravarbete.  

För att uppnå syftet har vi utfört ett kravarbete där vi själva tagit rollen som kravanalytiker. 

Kravarbetet bestod i tre faser som syftade till att samla in krav, sammanställa krav och kvali-

tetssäkra krav.  

Resultatet av denna studie visar att kravhantering är komplext eftersom det innefattar olika 

intressenter med olika perspektiv och bakgrund. Resultatet av studien är slutsatser vi dragit 

utifrån våra erfarenheter som kravanalytiker och några rekommendationer på hur dessa pro-

blem kan förbättras.  

Nyckelord; kommunikation, kravhantering, kravanalytiker, intressenter.  

  



 

 

Ordlista 
 

Agil utveckling – Agil utveckling kan även benämnas som en lättrörlig metod. Arbetet skiljer 

sig från traditionell vattenfallsutveckling då agilt arbete syftar till att ha ett närmare samarbete 

mellan kund och utvecklare för att säkerställa kvalitén. Agil utveckling sker iterativt med kor-

ta leveranser och tät kommunikation som några av de viktigaste delarna.  

Balsamiq Mockups – Verktyg för att göra prototyper.  

Iterativt - Regelbunden upprepning av en handling.  

Produktutvecklare – Roll som arbetar med att samla in krav från kunderna, dokumentera och 

prioritera dem. Rollen ansvarar även för test på en övergripande nivå.  

Produktägare – Roll inom ett utvecklingsteam som arbetar enligt Scrum. Produktägaren tar 

emot och prioriterar krav på tillägg och ändringar för en produkt.  

Testledare – Person som leder testarbetet och tar det avgörande beslutet huruvida produkten 

är klar och godkänd för att gå vidare till nästa steg. 

Testrapport – Rapport som dokumenterar hur testarbetet har gått, vilka fel som uppkommit 

och kvarstår samt testledarens rekommendation för framtiden. 

Testuppföljning – Testuppföljning kan betyda olika saker för olika personer och verksamhe-

ter. I den här uppsatsen syftar testuppföljning till det arbete som görs efter genomfört testarbe-

te och resulterar oftast i en testrapport.  
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1  INLEDNING 
I detta kapitel beskrivs vilka problem som finns inom kravhantering och motivet till studien. Vi 

beskriver bakgrunden till hur vi ska genomföra studien och undersöka problemområdet. Vida-

re presenterar vi syfte och vilken målgrupp studien riktar sig till samt vilka avgränsningar 

som gjorts. Slutligen följer en disposition över uppsatsen.  

En vanlig bild av kravhantering är att kraven på ett system skrivs i en lång lista. Därefter 

bockar utvecklarna av kraven ett efter ett och när systemet är klart är alla nöjda och glada. 

Lätt som en plätt. (Computer Sweden 2009)  

Siffrorna talar dock ett annat språk. The Standish Group har genom åren presenterat siffror på 

lyckade respektive misslyckade IT-projekt i sin rapport CHAOS Report. Rapporten från 2009 

visar att siffran för lyckade projekt, det vill säga projekt som levererats i tid, inom budget och 

med uppfyllda krav, minskat till 32 %. Det innebär att siffrorna för misslyckade respektive 

nedlagda projekt ökat. Projekt som misslyckats på någon eller några av punkterna ovan upp-

skattas till 44 % och projekt som lagts ner och aldrig använts ligger på 24 %. (Standish Group 

2009) Det finns flera orsaker till dessa siffror och en undersökning visar att krav är den största 

felkällan med 56 %. (Martin 1984 via Eriksson 2008) 

Kommunikation identifieras som en faktor som i hög grad påverkar kravhanteringen och som 

till stor del ligger bakom siffrorna. Brister i kommunikationen leder till brister i kraven, som 

leder till fel i systemet som kostar pengar att åtgärda. (Eriksson 2008) Kostnaden för att hitta 

fel ökar tiofalt för varje steg i ett IT-projekt. Det innebär att ett fel som kostar 10 kr att rätta i 

kravfasen kostar 100 kr under designfasen, 1000 kr under implementeringen och 10 000 kr 

om det hittas i produktion. (Boehm 1981 via Eriksson 2008)  

1.1  Motiv för ämnesval  

Tidigare forskning och statistik visar på att kravhantering medför problemtik och komplexitet 

och att kommunikation har stor del i detta. Den informationen motiverar till vårt ämnesval 

och för att uppleva hur det är att arbeta med kravhantering och hur kommunikationen spelar 

in kommer vi inta rollen som kravanalytiker. Motivet till vårt ämnesval avser inte att fungera 

som en hypotes för vår uppsats och vi avser inte att ta ställning till tillförlitligheten i forsk-

ningen och siffrorna vi presenterat i inledningen. Anledningen till att vi inleder med den in-

formationen är för att väcka intresse hos målgruppen (se punkt 1.4) för vår uppsats.  
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1.2  Bakgrund 

Vi kommer att genomföra ett kravarbete för företaget ReQtest AB. De utvecklar och säljer ett 

webbaserat test-, krav- och felrapporteringsverktyg som också går under namnet ReQtest. 

Användarna av verktyget är verksamheter som utvecklar och förvaltar system och de använ-

der ReQtest för att dokumentera och administrera krav, testfall och felrapporter i sina projekt 

(se skärmbild från verktyget i Bilaga 1). (ReQtest 2010, Intervju med Ulf Eriksson) 

ReQtest AB består av sex personer: en produktägare, en produktutvecklare, en säljare och tre 

utvecklare. Dessa personer kommer även vara involverade i vår studie eftersom vi vill studera 

kommunikationen med olika intressenter som kan ingå i ett IT-projekt. Tidigare tillhörde 

ReQtest AB Konsultbolag1 men de är nu separata bolag. Konsultbolag1 är ett konsultföretag 

som är specialiserade på test och krav och de säljer även utbildningar inom dessa områden. 

(ReQtest 2010, Intervju med Ulf Eriksson) 

Utvecklingen av ReQtest inleddes 2001 och är en så kallad SaaS (Software as a Service) eller 

molntjänst. Det innebär att kunderna hyr den färdiga lösningen på webben och inte behöver 

någon egen hårdvara eller installation. ReQtest har idag ca 5000 användare hos ca 200 kunder. 

All information lagras i en gemensam databas vilket gör det möjligt att få spårbarhet mellan 

testfall och felrapporter på ett smidigt sätt. (ReQtest 2010, Intervju med Ulf Eriksson) 

ReQtest har i dag funktionalitet för att planera och utföra tester men saknar funktionalitet för 

att följa upp resultatet efter att testerna är körda. Detta är en del av verktyget som ReQtest AB 

önskar utveckla under hösten 2010. Vår uppgift är att träffa några utvalda användare och sam-

la in krav för funktionalitet som ska stödja testledare i arbetet med testuppföljning och ska-

pandet av testrapporter. (ReQtest 2010, Intervju med Ulf Eriksson) 

1.3  Syfte  

Syftet med denna uppsats är att studera kravanalytikerns roll och problem som kan uppstå 

under ett kravarbete. 

1.4  Målgrupp 

Studien riktar sig till studenter inom data- och IT och yrkesverksamma inom samma område 

med ett intresse för kravhantering. Målgruppen förutsätts vara insatta i de grundläggande be-

greppen inom systemutveckling.   
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1.5  Avgränsningar  

Kravarbetet vi genomför för ReQtest AB kommer endast innefatta att samla in krav, samman-

ställa krav och kvalitetssäkra krav. Vi kommer överlämna dokumenterade krav i form av an-

vändarberättelser och lösningsförslag i form av skissade prototyper till ReQtest AB när vårt 

arbete är slut. Vi kommer inte fokusera på några tekniska lösningar och begränsningar när vi 

tar fram vårt lösningsförslag. Eftersom kravanalytikerns roll är att kommunicera med alla in-

tressenter i ett projekt kommer vi ha dialoger med utvecklarna om vad som är tekniskt möj-

ligt. Däremot kommer vi inte lägga någon vikt vid vad som kommer fram från ett tekniskt 

perspektiv. Syftet med dialogen är att undersöka hur vi förstår varandra och de olika rollernas 

perspektiv.  

Vår studie kommer endast utgå från det kravarbete som vi genomför på ReQtest AB och som 

vi själva är en del av. Vi kommer endast diskutera kring de tekniker vi själva använt för att 

samla in, sammanställa och kvalitetssäkra krav och dra slutsatser efter våra erfarenheter.  Då 

kravarbetet vi kommer genomföra på ReQtest AB är ett litet projekt med relativt få människor 

inblandade så kommer våra erfarenheter endast baseras utifrån det perspektivet. Däremot 

kommer vi försöka generalisera resultatet och vi tror att många av våra erfarenheter kan ap-

pliceras på andra storlekar och typer av projekt.  

Som grund till att förstå hur människor införskaffar och kommunicerar kunskap kommer vi 

presentera grundläggande teori kring detta. Vi kommer dock inte gå in djupt på det perspekti-

vet utan endast förenkla relevanta begrepp kring psykologiska aspekter.  

1.6  Uppsatsens fortsatta disposition 

Kapitel 2 - Metod 

I detta kapitel beskriver vi vilka forskningsmetoder vi avser använda för studien och hur vi 

tänker gå tillväga för att svara mot syftet. Vi presenterar hur vi ämnar samla kunskap samt hur 

vi ska uppnå kvalité på studien.  

Kapitel 3 – Teori 

I detta kapitel beskriver vi teori kring vårt område som kommer ligga till grund för vår empi-

riska studie. Vi kommer här beskriva teori om kravhantering, kravanalytikernsroll, kommuni-

kation och knyta ihop dessa begrepp.  

Kapitel 4 - Empiri 

I detta kapitel beskriver vi det kravarbete som vi genomfört för ReQtest AB. Vi beskriver de 

olika delarna i processen samt vad vi kommit fram till angående hur vi som kravanalytiker 

upplevt arbetet.   
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Kapitel 5 – Analys  

I detta kapitel kommer vi diskutera och kritisera vårt metodval. Vidare kommer vi väga vår 

empiriska studie gentemot den teori vi studerat. Vi kommer resonera kring våra erfarenheter 

och analysera dessa.  

Kapitel 6 - Slutsats 

I detta kapitel redovisar vi de slutsatser och resultat vi kommit fram till efter att ha utfört den-

na studie.  

Kapitel 7 – Källförteckning 

I detta kapitel presenterar vi de källor vi använt för studien.  
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2  METOD  
I detta kapitel beskriver vi vilka forskningsmetoder vi avser använda för studien och hur vi 

tänker gå tillväga för att svara mot syftet. Vi presenterar hur vi ämnar samla kunskap samt 

hur vi ska uppnå kvalité på studien.  

2.1  Forskningsmetod 

I detta avsnitt presenterar och motiverar vi valet av kvalitativ forskningsmetod samt vilka 

kvalitativa metoder vi avser använda för studien.   

2.1.1  Kvalitativ forskningsmetod  

Den kvalitativa forskningsmetoden är inriktad på att ta reda på hur människor upplever sin 

värld. Målet är insikt till skillnad från den kvantitativa metoden som utgår från att resultatet 

ska vara mätbart och leda till statistisk analys. (Bell 2000) En kvalitativ metod innebär att den 

som undersöker något själv befinner sig i den miljön som undersöks. Datainsamling och ana-

lys sker samtidigt och i samspel med varandra samt att den som undersöker försöker förstå 

människornas handlingar och handlingarnas betydelse. (Nationalencyklopedin 2010) 

Vi har valt den kvalitativa forskningsmetoden för vår studie eftersom vi anser att den är bäst 

lämpad för att studera hur en kravanalytiker upplever sin roll och vilka problem som kan fö-

rekomma i dennes värld.  Eftersom att studera kravanalytikerns roll även innebär att studera 

kommunikation mellan människor anser vi att den kvalitativa studien ger oss utrymme att 

uppleva och analysera våra erfarenheter parallellt. Vår studie syftar inte till att presentera 

mätbara resultat utan problemområdet vi avser studera innefattar faktorer som vi anser behö-

ver kvalitativt studerande. Vi kommer använda två olika kvalitativa metoder som vi beskriver 

nedan.  

2.1.2   Fallstudier 

Fallstudier ses som en kvalitativ metod även om den kan innebära flera olika tillvägagångssätt 

där vissa kan vara kvantitativa. (Bell 2000) En fallstudie innefattar en samling forskningsme-

toder som fokuserar på att undersöka en viss företeelse. (Adelman et al 1977 via Bell 2000)  

Fördelen med att använda fallstudier som metod är möjligheten till koncentration på en speci-

ell företeelse och att studera faktorer som inverkar på denna. I andra metoder, exempelvis en 

enkätundersökning, kan dessa faktorer förbli dolda. (Bell 2000) Nackdelen med fallstudier är 

svårigheten att kontrollera informationen som framkommer genom oberoende källor vilket 

gör att risk för att snedvridna resultat finns. Kritiker till fallstudier menar att det inte går att 
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göra resultaten från studien generella och är tveksamma till om det finns ett värde i att studera 

en enda företeelse. (Bell 2000).  

För att mäta värdet i att studera en företeelse bör en fallstudie ska vara tillräckligt omfattande 

och relevant så att en person som arbetar under liknande omständigheter ska kunna relatera 

sin situation till det som tas upp i fallstudien. (Bassey 1981 via Bell 2000) 

2.1.3  Action research  

Action research är en deltagande och demokratisk process för att utveckla praktisk kunskap 

grundad på delaktighet. Metoden syftar till att sammanföra handling och reflektion samt teori 

och praktik. Detta för att i samarbete med andra sträva efter att hitta praktiska lösningar på 

problem som berör människor. (Reasen och Bradbury via Oates 2005) 

Action research är baserad på en iterativ process och beskrivs ofta i fem steg: diagnostisera, 

planera, åtgärda, utvärdera och reflektera. I processen jobbar forskare och utövare tillsam-

mans, till skillnad från en fallstudie där en organisation och dess medlemmar ofta kan jobba 

på och ignorera forskarna som är där och undersöker. (Oates 2005) 

Resultatet av action research kan vara både action och research. Med action menas praktiska 

åstadkommanden inom problemområdet och med research menas att man lärt sig om proces-

sen för att lösa problem och hantera problemområdet. Ett lyckat resultat kan innebära att man 

åstadkommit förbättrad effektivitet eller förbättrad kommunikation och förståelse. (Oates 

2005) 

2.1.4  Vårt tillvägagångssätt  

Vårt tillvägagångssätt för studien består i att vi själva sätter oss i en situation och upplever 

den för att på detta sätt skapa förståelse för företeelsen vi ska studera. Vi anser som Goldkuhl 

"att lyssna på andra är viktigt och till och med nödvändigt. Men samtidigt är det inte mycket 

värt om det inte paras med egen reflektion. Att lyssna får inte bli att börja följa andra. I ut-

veckling av sin kunskapande hållning tror jag man behöver; lyssna på andra erfarenheter och 

insikter, delta i dialoger om kunskapande, utsätta sina egna antaganden och värderingar för 

kritik, praktisera, det vill säga genom eget handlande skaffa sig erfarenheter, reflektera över 

kunskapandets olika aspekter och sin hållning." (Goldkuhl 1998) 
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Vår empiriska studie kommer bygga på en fallstudie för att studera kravanalytikerns roll inom 

kravhantering. Då fallstudie som metod inte till fullo stödjer att forskaren aktivt deltar kom-

mer vi även använda oss av action research där forskarens deltagande är det centrala. Vi 

kommer att genomföra ett kravarbete bestående av tre faser för att få praktisk kunskap av 

kravhantering. I kravarbetet kommer vi att samarbeta med de anställda på ReQtest AB för att 

uppleva kommunikationen mellan olika roller i ett projekt. Vi anser att vi på detta sätt kom-

mer att kunna skapa oss en bättre förståelse för problematiken som en kravanalytiker kan stäl-

las inför än om vi endast hade iakttagit det utifrån. Parallellt med den empiriska studien 

kommer litteraturstudie och vetenskaplig datainsamling fortlöpa för att skapa en teoretisk 

grund till studien (se Figur 1).  

Figur 1: Vårt tillvägagångssätt.   
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2.2  Datainsamling 

I detta avsnitt presenterar vi hur vi kommer gå tillväga för att samla in det material som 

kommer ligga till grund för studien.   

2.2.1  Litteraturstudie 

Viktigt när man bedriver litteraturstudier är att använda sig av den mest relevanta litteraturen.  

Det vanligaste och bästa sättet att börja med den allmänna litteraturen och övergå mot den 

specifika samt från den senaste litteraturen arbeta sig bak mot den äldre. Om man börjar med 

den senaste allmänna litteraturen får man den bredaste möjliga täckningen samt hänvisningar 

till äldre litteratur som kan vara värdefull för forskningen. (Andersen 1994) 

All forskning bör utgå från eller åtminstone reflektera över det som tidigare undersökts inom 

forskningsområdet. Annars är risken att man studerar triviala problem och gör om samma sak 

som någon annan redan har gjort. Genom att granska vad andra har skrivit har forskare möj-

lighet att bidra med något nytt till forskningsområdet. Om man känner till vilka hypoteser 

som andra forskare har provat och vilka påståenden som behandlats tidigare har man en 

mycket bra utgångspunkt för sitt eget fortsatta arbete. (Merriam 1994) 

Vi kommer att läsa allmän litteratur om kravhantering för att få en bred överblick på olika 

definitioner och perspektiv av begreppet. För att närma oss vårt syfte kommer vi sedan foku-

sera på de delar av litteraturen som belyser kravanalytikerns roll och även de andra inblanda-

de rollerna i kravhanteringen. Vi kommer även studera litteratur och artiklar som tar upp sam-

banden och problemen med kommunikation inom kravhantering.   

2.2.2  Kurs   

För att få kunskap om kravhantering kommer vi gå en tvådagars kravkurs i ”Effektiv kravhan-

tering”. Kursen ges av Konsultbolag1 som ger utbildningar inom krav och test. Materialet till 

kursen kommer från boken "Kravhantering för IT-system" skriven av Ulf Eriksson. Kursen 

syftar till att ge deltagarna en verktygslåda med användbara tekniker som kan användas i både 

traditionell och agil utveckling. Tekniker för att samla in, strukturera, prioritera, dokumentera, 

granska och förvalta krav kommer gås igenom. (Konsultbolag1 2010) 

Eftersom vi inte har någon tidigare praktisk erfarenhet av kravhantering kommer kursen för-

bereda oss inför vår roll som kravanalytiker. Kursen kommer att fungera som ett bra komple-

ment till den teoretiska kunskapen vi får genom litteraturstudien. Boken som kursen bygger 

på, ”Kravhantering för IT-system”, kommer även ingå i vår litteraturstudie och vi upplever det 

givande att få en praktisk tillämpning av innehållet i boken i form av övningarna i kursen.  
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2.3  Informationskvalitet 

I detta avsnitt presenterar vi hur vi kommer gå tillväga för att studien ska vara tillförlitlig och 

giltig.  

2.3.1  Reliabilitet  

Reliabilitet är ett mått på i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt ger samma resultat vid 

olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter. Det är viktigt att alltid kritiskt granska den 

metod man använder för att samla in information för att avgöra hur tillförlitlig informationen 

man får fram är. (Bell 2000) 

Vi är medvetna om att vår studie inte till fullo kan leva upp till den objektivitet som vore 

önskvärd. På grund av vårt val av metod är det inte möjligt att uppnå full tillförlitlighet efter-

som vi inte kan garantera att alla kravanalytiker upplever samma problem. För att sträva efter 

så hög tillförlitlighet som möjligt i vår studie kommer vi att studera litteratur som belyser 

problemen med kravhantering och kravanalytikers roll i detta parallellt med att vi själva upp-

lever situationen. På detta sätt avser vi kritiskt granska både informationen vi tar del av ge-

nom upplevelser och information vi tar del av genom tidigare forskning.  

2.3.2  Validitet 

Validitet innebär giltighet och är ett mått på om en studie mäter eller beskriver det man avser 

att mäta. Hög validitet behöver inte vara självklart bara för att reliabiliteten är hög. Exempel-

vis kan en fråga ge samma svar vid olika tillfällen men det kanske ändå inte mäter vad den var 

tänkt att mäta. (Bell 2000).   

I samband med alla aktiviteter i vår studie kommer vi hela tiden stämma av mot syftet av den 

specifika aktiviteten. På detta sätt ifrågasätter vi alltid varför vi gör saker och om den infor-

mation vi fått fram är relevant för vår studie.  
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3  TEORI  
I detta kapitel beskriver vi den teori som ligger till grund för studien. Vi kommer beröra krav-

hantering och dess aktiviteter, identifiera intressenter i ett kravarbete och fokusera på krav-

analytikerns roll. Vi kommer även beskriva hur kommunikationen påverkar kravhanteringen.    

3.1  Urval av teori 

Vi har läst olika litteratur om vilka aktiviteter som ingår i kravhantering och valt att utgå från 

de svenska benämningarna enligt Eriksson (2008) för att konsekvent hålla oss till en formule-

ring. Under dessa benämningar kommer vi dock hämta definitioner och tekniker från olika 

litteratur. Vi kommer inte att ta upp alla aktiviteter som kan ingå i en kravhanteringsprocess 

eftersom vår studie endast fokuserar på de inledande aktiviteterna i kravhanteringsprocessen, 

nämligen insamling, prioritering, dokumentering och kvalitetssäkring. Förvaltning av krav 

ligger utanför ramen för vår studie och strukturering är en del som Eriksson (2008) menar 

innefattas i alla andra delar så därför kommer vi inte att ta upp den separat.  

I litteraturen nämns flera olika tekniker och utifrån dem har vi gjort ett urval på intervjuer och 

observationer, som nämns som de vanligaste teknikerna, samt workshop.  Dessa tekniker är 

även de som vi kommer använda i vår empiriska studie. Andra tekniker som vi valt bort är till 

exempel: enkäter, personas, rotsaksanalys, kortsortering, laddering, kravdagbok.  

Vi har i litteraturen läst om flera olika tekniker för att dokumentera krav. Vi har dock gjort ett 

urval och tar endast upp de tre tekniker som vi kommer använda oss av i vår empiriska studie. 

Andra tekniker vi valt bort är till exempel: UML, användningsfall, kravspecifikation, scenari-

on, sekvensdiagram, funktionsspecifikation.  

3.2  Kravhantering 

Det finns många definitioner av kravhantering men den gemensamma nämnaren är att det 

involverar att ta reda på vad användare vill ha från ett system, förstå deras behov och översät-

ta det till design. Kravhantering relaterar till systemutveckling och Barry Boehm (1981) för-

klarar att kravhantering handlar om att ”designa den rätta saken” och utveckling handlar om 

att ”designa saken rätt.” (Sutcliffe 2002) Kravhantering täcker in alla aktiviteter som är kopp-

lade till att hitta, dokumentera och underhålla krav för ett IT-system. (Sommerville och Sawy-

er 2004) 
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Kravhantering bör ses som en integrerad del i systemutveckling för att förstå sammanhanget. 

V-modellen är en internationellt känd modell som på olika nivåer visar relationen mellan olika 

delar i systemutveckling. Figuren nedan (Figur 2) visar först på vänster sida kravnivån som på 

en övergripande nivå innefattar insamling, prioritering, dokumentation och granskning av 

kraven. Resultatet är kravdokumentation i form av till exempel en kravspecifikation eller an-

vändningsfall. Nästa nivå kallas övergripande design som innebär att kraven förfinas ytterli-

gare och resultatet är en mer detaljerad funktionsspecifikation. Sista nivån på vänster sida 

kallas detaljerad designnivå och innebär att objektmodeller, databasmodeller och komponent-

specifikation tas fram. Därefter tar utveckling vid och parallellt görs komponenttest av de 

minsta beståndsdelarna som programmerats. På den högra sidan i V-modellen fortsätter sedan 

testarbetet genom integrationstester då komponenterna testas tillsammans. Därefter sker sy-

stemtester och till sist de avslutande acceptanstesterna där användarna godkänner systemet. 

(Eriksson 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: V-modellen (Eriksson 2008).  
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3.3  Aktiviteter inom kravhantering  

Krav sker ofta initialt i ett projekt men att utforma krav är även en process som pågår under 

ett helt projekt. I många fall kan det vara så att några krav formuleras redan innan ett system-

utvecklingsprojekt startat vilket gör att den som skriver kraven ofta inte har kunskap om mål-

gruppen eller situationen som systemet ska användas i. (Ottersten och Berndtsson 2002) 

Det finns ingen kokbok med ett korrekt tillvägagångssätt för hur en kravhanteringsprocess ska 

genomföras utan aktiviteterna kan flexibelt ordnas så att de passar in i ett sammanhang och i 

en systemutvecklingsmetod. (Sutcliffe 2002) Sommerville och Sawyer (2004) menar också att 

det inte går att föreslå en kravhanteringsprocess som passar alla verksamheter och projekt och 

att det finns många alternativ att organisera aktiviteterna. De nämner dock följande aktiviteter 

som bör ingå i en kravhanteringsprocess: framtagning, analys och förhandling och validering.  

Sutcliffe (2002) använder också begreppet framtagning och nämner vidare analys, modelle-

ring, validering samt förhandling.  Den svenska litteraturen genom Eriksson (2008) nämner 

aktiviteter som berör: insamling, dokumentation, prioritering, strukturering, kvalitetssäkring 

och förvaltning av krav.  

3.3.1  Samla in krav  

Att samla in krav från beställare och användare är en stor del av kravhanteringsprocessen. 

Kunder och användare har ofta ingen klar bild av vad de vill ha så kravinsamlingen syftar till 

att identifiera såväl deras uttalade som deras förväntade behov och önskemål. (Eriksson 2008) 

Att ta fram krav innefattar inte endast att fråga människor vad de vill ha utan det kräver även 

att det görs en analys av verksamheten och området som systemet ska användas inom. Krav-

insamlandet är en viktig del eftersom om inte de verkliga kraven hittas så kommer det färdiga 

systemet inte accepteras av användarna. Däremot är det inte alltid lätt att hitta verkliga krav 

eftersom det ofta finns många intressenter som direkt eller indirekt påverkas av systemet och 

som accepterar systemet utifrån olika kriterier. (Sommerville och Sawyer 2004) För att samla 

in krav på bästa sätt är en mix av flera insamlingstekniker nödvändigt. (Sutcliffe 2002) 

Workshop 

 

En workshop innebär att olika intressenter träffas för att spåna idéer för det kommande syste-

met. Workshopen leds av en workshopledare vars uppgift är att leda deltagarna framåt. Ett 

vanligt tillvägagångssätt är att deltagarna skriver på post-it lappar som sedan sätts på en vägg 

för att deltagarna tillsammans ska diskutera kring de krav och idéer som har kommit fram.  
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Workshop är ett effektivt sätt att på kort tid hitta, strukturera och prioritera de övergripande 

normala kraven. En svårighet kan vara att det är deltagarna själva som är ansvariga för resul-

tatet och det är därför viktigt att de som är med är motiverade och förstår syftet med work-

shopen. Krav som kommer fram under en workshop är oftast ofullständiga att kunna gå vidare 

med. Det behövs ofta en kombination av workshop och andra insamlingsmetoder eller en se-

rie av workshops för att realisera kraven så pass mycket att de kan tas vidare till nästa nivå. 

(Eriksson 2008) 

 

Intervjuer  

 

Intervjuer kan ha olika former. En ostrukturerad intervju innebär att intervjuaren inte har för-

berett några frågor utan ställer frågor efter hand som han eller hon kommer på dem. Detta blir 

mer som en dialog och det finns möjlighet för intervjuaren att styra in på olika områden där 

han eller hon önskar djupare svar. En strukturerad intervju innebär att intervjuaren ställer frå-

gor som skrivits i förväg och håller sig strikt till en intervjuplan. Detta är ett strukturerat och 

effektivt sätt att genomföra intervjuer och det underlättar sammanställningsarbetet. Nackdelen 

är att intervjuaren kan bli styrd och inte kan gå in djupare på vissa frågor. (Eriksson 2008) 

Att förbereda en intervju är viktigt att lägga tid på, och ett av de vanligaste misstagen är att 

påbörja datainsamlingen för tidigt utan att ha ett klart syfte och en teoretisk grund. Det är ofta 

svårt att reparera misstagen efteråt och undvika att vissa frågor glömde ställas eller ställdes på 

fel sätt. Förberedelserna är en iterativ process där det är bra att granska intervjuplanen flera 

gånger för att identifiera att intervjun belyser rätt innehåll och täcker det område som var 

tänkt. Det är även viktigt att bestämma hur dokumentation av intervjun ska ske, om den ska 

spelas in, antecknas eller både och. (Lantz 2007) 

Observation 

 

Observation kan fånga information som inte går att få under en intervju. Observation kan ef-

teråt kombineras med mindre intervjuer för att förtydliga vad som skett under observationen. 

(Sutcliffe 2002) Observation innebär att samla in krav genom att vara med användarna i deras 

arbetsmiljö och observera dem. Kravanalytikern styr inte användaren under observationen 

utan han eller hon får själv styra arbetet. På det sättet får kravanalytikern en djupare förståelse 

för användarnas arbete och hur miljön runt omkring påverkar dem. Vid en intervju är det lätt 

att missa uppgifter som användarna utför men som de kanske inte tänker på att berätta om. 
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 En nackdel med observation är att det kan vara svårt att genomföra eftersom att beställaren 

kan ha svårt att se nyttan med att kravanalytikern ska sitta med och titta på när användaren 

jobbar. Det kan även vara ett stort fysiskt avstånd mellan kravanalytikern och användaren som 

gör att genomförandet blir svårt. En annan nackdel kan vara att det finns risk för att irrelevant 

information samlas in då användaren troligtvis kommer att utföra arbetsuppgifter som inte är 

kopplade till det aktuella systemet. Informationen som samlas in kan också vara svår att bear-

beta efter observationen. (Eriksson 2008) 

3.3.2  Prioritera krav 

Analys av kraven syftar till att se konflikter, överlappningar, utelämningar och inkonsekvens. 

Därefter måste systemets intressenter prioritera kraven gentemot kostnaden. Prioritering av 

kraven bör ske i samråd mellan kravanalytikern och intressenterna men ofta kan olika intres-

senter ha olika prioritet på kraven. Krav på system med många intressenter kan ofta leda till 

konflikter vilket innebär att förhandling måste ske för att kompromissa och göra alla involve-

rade nöjda.  En värdeskala för att prioritera kraven kan exempelvis innehålla kategorierna: 

nödvändiga, användbara och önskvärda. (Sommerville och Sawyer 2004) 

Eriksson (2008) nämner att värdeskalan MoSCoW är bra att använda (must, should, could och 

won’t) som på svenska översättas till måste, borde, kunde och inte. Måste-kraven måste upp-

fyllas för att projektet ska räknas som lyckat. Borde-kraven bör uppfyllas och kunde-kraven 

kan förbigås utan att påverka projektet. Inte-kraven är krav som inte förverkligas vid tillfället 

men som kan bli aktuella senare. (Eriksson 2008) 

Genom att klassificera krav som är relaterade till varandra för att identifiera förhållanden och 

gemensamma nämnare kan missade krav upptäckas. Kraven kan exempelvis kategoriseras 

efter olika delar i systemet samt om det är krav som handlar om gränssnitt, databas eller sä-

kerhet. (Sommerville och Sawyer 2004)  

3.3.3  Dokumentera krav 

Dokumentation av krav är en fin balans mellan att dokumentera rätt men inte för mycket. 

Kravdokumentation är ofta den överenskommelse mellan beställare och leverantör som be-

skriver vad beställaren vill ha och vad systemet ska kunna utföra. En väl genomarbetad do-

kumentation minskar utvecklingsinsatsen då alla inblandade tidigt är insatta i vad som ska 

göras och man minskar risken för att upptäcka fel sent. Dokumentationen är viktig för att göra 

avgränsningar. Det som inte finns dokumenterat skall heller inte göras. Dokumentationen lig-

ger även till grund för att beräkna tid och kostnad. (Eriksson 2008) 
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Det finns många olika dokumentationstekniker och det är inte lämpligt att ta fram alltför 

många dokument. Det är inte heller lämpligt att ha all information i samma dokument då det 

resulterar i att innehålla olika nivåer på detaljer och blir svårt att förstå för de olika intressen-

terna. Vilka dokument som används beror på faktorer som utvecklingsmetod, resurser och 

vilka arbetssätt som finns i verksamheten. (Eriksson 2008) 

Användarberättelser 

 

Användarberättelser är vanliga i agila utvecklingsmetoder och beskriver kravet i en kort me-

ning med vardagligt språk. Användarberättelser är skrivna utifrån användarens perspektiv 

utan tekniska detaljer. En användarberättelse ska besvara tre frågor: Vem? Vad? och Varför? 

Den har följande struktur:  

Som en [roll] vill jag [mål] så att jag kan [anledning].  

Ett exempel kan se ut så här: ” Som en projektledare vill jag se status för alla utvecklingsupp-

drag så att jag kan bedöma om vi kommer att bli klara i tid”. En användarberättelse komplet-

teras med en rubrik, kortare beskrivning och prioritet. (Eriksson 2008) 

En fördel med användarberättelser är att det är ett snabbt sätt att dokumentera och administre-

ra krav. De är enkelt beskrivna så att alla kan förstå dem. Det uppmanar till en tät dialog mel-

lan beställare och leverantör när man har kort beskrivna krav man jobbar runt. En nackdel 

med dem är de inte innehåller några detaljer vilket gör att viktig information kan gå förlorad, 

affärsregler kanske missas och så vidare. Om det inte går att ha en tät dialog mellan beställare 

och leverantör kan det vara mycket svårt att jobba med användarberättelser. (Eriksson 2008) 

 

Prototyper 

 

Traditionella systemutvecklingsmetoder innebär ofta att formella kravspecifikationer ska tas 

fram. Problemen med dem är att beställare och användare har svårt att förstå allt i dem. Ett 

bättre sätt för att dokumentera krav är att göra en prototyp som illustrerar de formella be-

skrivningarna på ett konkret sätt. Beställaren och användarna får ha synpunkter på prototypen 

tills konsensus uppnåtts. Det finns två sätt att använda prototyper på. Evolutionär prototyp 

innebär att arbeta iterativt genom att prototypen hela tiden utvärderas, förändras och byggs på 

för att till slut leda till ett fungerande system. Engångsprototyp däremot används endast för att 

validera specifikationen. (Lind 2007) 

Prototyper kan göras på många olika nivåer, alltifrån blyertsskisser till avancerade ritprogram 

som kan efterlikna det riktiga systemet. Används en för detaljerad prototyp eller en prototyp 

som ser för färdig ut är risken stor att användaren inte kommer med så många förslag för att 

de tro att systemet är klart och kan levereras nästa vecka. (Eriksson 2008) 
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3.3.4  Kvalitetssäkra krav  

När kraven är dokumenterade måste de valideras för att upptäcka missade krav, konflikter 

mellan krav och otydligheter samt säkerställa att de följer den kvalitetsstandard som är satt. 

Den processen bör innehålla alla intressenter. Validera krav är svårt i detta läge eftersom det 

inte finns något färdigt system att validera kraven emot. Däremot kan man validera en design. 

Valideringen handlar mest om att säkerställa att kravdokumentationen är tydligt skriven. Att 

hitta fel i detta skede leder till att undvika dyrt arbete senare. Validera krav innefattar möten 

för att granska dokument samt experiment med prototyper. Det finns ofta en tendens att vilja 

skynda igenom kvalitetssäkringen för att kunna börja bygga systemet men det leder bara till 

fler problem senare. (Sommerville och Sawyer 2004) 

 

Granskning 

 

För att kvalitetssäkra de krav som samlats in och dokumenterats är granskning en effektiv 

metod. Det innebär att en grupp bestående av olika roller i ett projekt går igenom dokument 

på ett noggrant sätt för att hitta fel och reda ut frågetecken. Granskningen kan ske både infor-

mellt och formellt. Med informellt menas att en kollega läser igenom dokumentet med krav. 

Formell granskning innebär att en granskningsprocess genomförs. Fördelen med granskning 

är att det är enkelt och billigt. Fel som hittas redan när kraven tas fram blir betydligt billigare 

att rätta till än om det hittas sent eller till och med när systemet är i produktion. Granskning 

för även med sig sociala fördelar genom att olika roller är inblandade och på så vis kan kun-

skap spridas och missförstånd minskas. Det enda som kan vara nackdelen med kravgransk-

ning är om gruppen är dåligt förberedd, då kan det vara slöseri med tid. (Eriksson 2008) 

Användningstester 

 

Användningstester är ett annat sätt att kvalitetssäkra kraven på och kan utföras vid olika till-

fällen i ett systemutvecklingsprojekt. Tester kan göras tidigt på pappersprototyper och senare 

på körbara prototyper och det färdiga systemet. Är syftet att utvärdera en användares upple-

velse av systemet är det viktigt att så mycket som möjligt är klart. Om man vill utvärdera vis-

sa koncept eller vissa funktioner är ofta pappersprototyper tillräckliga, om inte konceptet stäl-

ler krav på ett körbart lösningsförslag. Saknar prototypen funktioner och detaljer som har be-

tydelse för uppgiften användaren ska utföra får handledaren berätta hur det kommer fungera 

så att uppgiften kan genomföras. (Ottersten och Berndtsson 2002) 
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Testerna kan genomföras på flera olika sätt men ett vanligt sätt är att användaren får en upp-

gift att utföra och tänker sedan högt under tiden uppgiften utförs. Kravhanteraren sitter då på 

sidan om och följer hur användaren jobbar. Detta ger en god bild av användarens tankebanor. 

Användningstest leder ofta till många aha-upplevelser och att utvecklingsteamet förstår pro-

blem som användaren upplever som de själva såg som en självklarhet. Ofta leder använd-

ningstester till omdesign men det är bra att hitta dessa fel tidigt och inte när systemet är i pro-

duktion. De är i många fall mer effektiva än observationer, då man får ut mer på kortare tid. 

Nackdelen med användningstester är att det är tidskrävande att analysera materialet och att det 

kräver mycket av kravhanteraren. (Eriksson 2008) 

3.4  Olika typer av krav 

Krav kan kategoriseras som funktionella eller icke-funktionella. Funktionella krav beskriver 

vad ett system ska göra, hur det ska bete sig och vilka komponenter det ska ha. I början av 

kravhanteringen uttrycks de funktionella kraven som mål, exempelvis att det ska gå att be-

kräfta en order. De icke-funktionella kraven berör prestanda, användbarhet, tillförlitlighet, 

säkerhet och andra faktorer som systemet måste ta hänsyn till. (Sutcliffe 2002) Icke-

funktionella krav kallas ibland ”mjuka” krav och är svårare att specificera eftersom de inte 

direkt refererar till design. (Mylopoulous et al 1992; Yu 1994 via Sutcliffe 2002) 

Krav kan även delas in i normala, förväntade och sensationella. (Cohen 1995 via Eriksson 

2008) Den indelningen syftar till att kraven kan tillfredsställa intressenterna i olika utsträck-

ning. Med normala krav menas ofta uttalade krav som ställs av en användare. Om det kravet 

uppfylls blir användaren nöjd. Om inte, blir användaren missnöjd. (Eriksson 2008) 

Förväntade krav är outtalade krav som användaren tycker är självklara och därför inte nämner 

dem. Dessa krav är svåra att samla in och kravhanteraren måste läsa mellan raderna. Om kra-

ven inte uppfylls blir användaren missnöjd. Om kraven uppfylls reagerar inte användaren ef-

tersom det var något denne förväntade sig. (Eriksson 2008) 

Sensationella krav är varken uttalade eller förväntade. Det kan vara något som användaren 

inte visste var möjligt att genomföra tekniskt som kan leda till att processer kan effektiviseras. 

Det är dock en balans för kravhanteraren att hitta bra lösningar och hitta på tuffa funktioner. 

Det gäller att beställaren godkänner att de sensationella kraven ger något värde. Om de sensa-

tionella kraven uppfylls blir användaren mycket nöjd men uppfylls de inte förblir användaren 

likgiltig eftersom denne inte visste att det kunde vara ett krav. (Eriksson 2008) 
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Figuren (figur 3) visar hur bra några vanliga insamlingstekniker är på att identifiera normala, 

förväntade respektive sensationella krav. Desto fler plus desto bättre är tekniken på att hitta 

den typen av krav. (Eriksson 2008) 

 

Figur 3: Tekniker för att samla in krav. Tabellen visar vanliga tekniker för att samla in krav 

och vilka sorts krav som fångas upp med hjälp av de olika teknikerna (Eriksson 2008) 

3.5  Intressenter i kravhanteringsarbetet 

Ett system har olika intressenter som påverkas direkt eller indirekt av systemet och som kan 

finnas inom eller utanför organisationen. Exempel på intressenter kan vara: användare, myn-

digheter, IT-arkitekt, IT-ledning, helpdesk, servicetekniker, företagsjurist, testare, utvecklare, 

användbarhetsexpert, driftorganisation och andra system. (Eriksson 2008) 

Det idealiska kravteamet bör bestå av personer på olika nivåer och med olika bredd på kun-

skap så att gruppen representerar alla aspekter av verksamheten. Tyvärr är det sällan fallet att 

en sådan idealisk grupp kan sammansättas. Enskilda individer har oftast inte all den kunskap 

som behövs för ett projekt och för att samla in och fördela kunskap behövs effektiv kommu-

nikation mellan alla olika intressenter. (Al-Rawas och Easterbrook 1996)  

Intressenterna i ett systemutvecklingsprojekt pratar om kraven i olika språk. Utvecklare pratar 

om systemet i tekniska termer medan användarna pratar om det i vardagligt språk för att be-

skriva vad de vill ha och hur systemet ska bete sig. Användarna har svårt att förstå formella 

specifikationer av kraven och har inget intresse i att lära sig förstå dem. För utvecklarna där-

emot måste kraven vara på en sådan detaljerad nivå så att de kan bygga systemet utifrån en 

specifikation. (Al-Rawas och Easterbrook 1996)  

Insamlingsteknik Normala Förväntade Sensationella 

Workshop +++   

Intervjuer +++   

Observation +++ +++ ++ 

Användningstest ++ ++  

Prototyp ++ ++ ++ 
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Varje intressent tolkar saker baserat på sin bakgrund, tolkningsproblem förekommer särskilt 

när man använder icke-interaktiva kommunikationskanaler som kravspecifikationsdokument 

där det inte finns någon möjlighet att checka att den som läser det har tolkat det på sättet det 

var tänkt. (Al-Rawas och Easterbrook 1996)  

Kvittering eller handskakning är en bra teknik för att öka förståelsen mellan olika intressenter. 

Det innebär att beställaren uttrycker ett krav och för varje krav kvitterar leverantören genom 

att beskriva hur kravet är tänkt att lösas. (Eriksson 2008) 

3.6  Kravanalytikerns roll 

Kravanalytiker, kravhanterare eller kravfångare är olika namn på den som har rollen att samla 

in, dokumentera och strukturera kraven från de olika intressenterna. (Eriksson 2008) Kravana-

lytikern är en kommunikationsförmedlare vars uppgift är att överbrygga klyftan mellan vaga 

önskemål från kunderna och detaljerade specifikationer från utvecklarna. Kravanalytikern 

måste först förstå användarens verkliga behov och sedan definiera en uppsättning av funktio-

nella krav och kvalitetsmål som ger designers, utvecklare och testare förutsättningarna för att 

bygga och kontrollera systemet. För att vara en duktig kravanalytiker är det viktigt att behärs-

ka kommunikation genom att lyssna, tala och skriva. Lära sig användarens terminologi, snara-

re än att tvinga dem att förstå datorns språk är en annan viktig egenskap. (Wiegers 2000) 

I kommunikationen med användarna bör kravanalytikern fokusera på vilka specifika uppgifter 

användarna behöver lösa med hjälp av systemet.  Att be användarna presentera konkreta ex-

empel ger en bra grund för scenarion som kravanalytikern kan använda för att utveckla exakta 

funktionella krav. Det är viktigt att inte vara rädd för att be användarna förtydliga om det är 

något som man inte förstår. Kravanalytikerns uppgift är inte att vara expert på området utan 

att försöka förstå helheten. (Wiegers 2000) 

Kravanalytikerns uppgift är också att förstå användarnas outtalade förväntningar på systemets 

egenskaper, såsom prestanda, användbarhet, effektivitet och tillförlitlighet. Wiegers ger ett 

exempel på ett företag som uppfyllt kundens funktionella behov men som sedan upptäckt att 

användarna hatade produkten för att den inte fungerade helt som de tyckte. Användarna hade 

förklarat att systemet skulle vara användarvänligt och haft en egen mental bild av vad detta 

innebar för dem. En kravanalytikers jobb i det läget är att förstå avsikten bakom varje för-

väntning som användarna har och översätta vad användarvänligt betyder till mål som utveck-

laren kan uppnå. Ett sätt att närma sig detta är att fråga användarna vad som utgör oacceptabel 

prestanda, användarvänlighet och pålitlighet. (Wiegers 2000) 
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Rollen som kravanalytiker är avgörande för ett utvecklingsprojekt. Flera organisationer för-

väntar sig att utvecklare eller projektledare ska kunna hantera denna viktiga funktion på egen 

hand. Även om en projektgrupp omfattar dedikerade analytiker, kan deras kunskaper inom 

området vara bristfälliga.  Analytiker som kommer från en användarbakgrund kanske saknar 

teknisk förståelse, medan de som kommer från utvecklingssidan kanske inte förstår användar-

nas verksamhetsdomän. (Wiegers 2000) 

Många beställare förutsätter ibland att alla duktiga programmerare även är skickliga på att 

intervjua kunder och skriva kravspecifikationer. Enlig Wiegers är det inte rimligt att de ska 

kunna det utan det gäller att lära sig kravhanteringens olika delar för att kunna bemästra den. 

Tyvärr framhävs ofta programmeringsrelaterad kunskap framför andra delar av utvecklingens 

livscykeln. Mjukare kompetenser som är viktiga i kravhanteringsprocessen försummas ofta. 

Wiegers anser att varje organisation borde ha en erfaren grupp av utbildade och kunniga krav-

analytiker, även om kravanalys inte är en heltidstjänst i varje projekt. Kravanalytiker tillför en 

speciell kunskap som kan vara skillnaden mellan ett lyckat och ett misslyckat projekt. (Wie-

gers 2000) 

3.7  Kommunikation inom kravhantering   

Krav på IT-system kommer från människor även om det ibland kan finnas krav som styrs av 

lagar och andra faktorer. Även om det är system och tekniska lösningar som ska uppfylla kra-

ven handlar kravhantering väldigt lite om den tekniska biten. Psykologi, sociologi och lingvis-

tik är alla teorier som ligger till grund för kravhantering. Eftersom kravhantering innefattar 

människor är det en problematisk process som måste hantera kommunikationsproblem mellan 

människor och innefattar psykologiska och sociologiska aspekter, kunskap, tvetydigt språk 

samt makt och personligheter som påverkar attityder och åsikter. (Sutcliffe 2002) 

För att förstå kravhanteringsprocessen krävs grundläggande kunskap inom människans pro-

cess för att förstå problem och kommunicera med andra människor. Att analysera krav är en 

kognitiv process som innebär att förstå problem, samla kunskap och förhandla för att uppnå 

målet. (Sutcliffe 2002) 

Det går att skilja på två olika typer av kunskap. Deklarativ kunskap är sådan som vi får genom 

att exempelvis läsa böcker och är något som vi kan beskriva och prata om. Procedurell kun-

skap däremot är svår att prata om och kräver ofta att vi visar den. Exempel på sådan kunskap 

är att cykla, det är något vi lärt oss genom att se och utföra det men är svårt att förklara med 

ord. (Lind 2007) Andra exempel på procedurell kunskap är sådant som räknas till ”avancerat”, 

exempelvis hur erfarna läkare kan säga vad som finns på en röntgenbild. Det är något de lärt 

sig att se men som är svårt att förklara i ord. (Gibson 1969 via Lind 2007)  
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Det kan vara svårt för de som utför ett arbete att berätta allt som de gör och vad de behöver 

för att jobba effektivt. De kan ge en förklaring om man pressar och försöker fråga grundligt 

men de förklaringarna ger inte samma information som man får om de själva får visa och pre-

sentera. Tyst kunskap är ett begrepp som Polyani (1967) började använda för kunskaper som 

en person besitter men inte exakt kan redogöra för. (Lind 2007) 

Även om deklarativ kunskap går att beskriva med ord så är det inte säkert att en sådan överfö-

ring av kunskap lyckas. Bland annat påverkar minnet hur vi kommunicerar och det är inte 

säkert att man kan berätta allt man vet om en situation bara för att någon frågar. Att ta fram 

saker från minnet innebär att någonting som liknar den ursprungliga situationen kommer i 

tankarna och ger en ledtråd. En fråga är i många fall en dålig ledtråd och måste innehålla spe-

cifika begrepp för det man vill veta mer om. Otillräckliga ledtrådar gör att andra minnesfeno-

men träder in och stereotypa föreställningar om ämnet kan bli svaret istället. Platsen och for-

muleringar är viktiga vid intervjuer för att minnet ska bete sig på ”rätt” sätt. Exempel på hur 

formuleringar påverkar ett svar ges av Loftus och Zanni (1975) som visade en film om en 

bilolycka och ställde efter filmen frågan ”Såg du den trasiga strålkastaren” till hälften av tit-

tarna och ”Såg du en trasig strålkastare” till andra hälften. De som fick den första frågan sva-

rade oftare att de sett en trasig strålkastare än de som fick den andra vilket visar på att ytterst 

små detaljer i en intervju kan påverka resultatet. (Lind 2007) 

För att få bättre information när man intervjuar en person från en verksamhet måste man förse 

personen med ordentliga och specifika ledtrådar. Det kan bland annat handla om dokument 

och skärmdumpar. (Lind 2007) 

Det finns en tendens hos människor att fastna i beteendemönster som tidigare fungerat och på 

så vis har svårt att vara kritisk mot sig själv. Om människan upptäckt att den lyckats med nå-

got som den vill åstadkomma genom att göra på ett visst sätt är det klokt att fortsätta med det. 

Att försöka ändra beteendet kan resultera i att man misslyckads och istället ser man på den 

fungerande metoden som den sanna förklaringen till lyckan. Detta kallas fördomsbekräftelse 

av psykologerna. (Gleitman, Fridlund och Reisberg 2004 via Lind 2007) 

Det mänskliga språket är hänvisande vilket innebär att det som uttrycks av en person hänvisar 

till existerande kunskapsstrukturer hos den som lyssnar. Om man ger en förklaring till exem-

pelvis begrepp måste det ges i termer av sådant som personen kan hänvisa till. Däremot är det 

fortfarande en stor skillnad mellan den som har stor erfarenhet av det och den som bara fått 

det förklarat för sig. (Lind 2007) 
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4  EMPIRI  
I detta kapitel presenterar vi vår empiriska studie som består i att vi genomför ett kravarbete. 

Vi beskriver det övergripande syftet med studien och vilka faser den består av. För varje fas 

presenterar vi syfte specifikt för den fasen, genomförande där vi berättar och motiverar vilka 

aktiviteter vi genomförde samt erfarenheter där vi redogör för saker vi upplevde i rollen som 

kravanalytiker. Slutligen sammanfattar vi erfarenheterna från kravarbetet.  

4.1  Syfte  

Det övergripande syftet med den empiriska studien är genomföra ett kravarbete som kravana-

lytiker. Detta för att bidra till att svara till syftet för hela uppsatsen; att studera kravanalyti-

kerns roll inom kravhantering.  

4.2  Metod  

Kravarbetet genomfördes för ReQtest AB och bestod i att samla in krav för nya funktioner i 

verktyget ReQtest som ska stödja testledare i arbetet med testuppföljning och skapandet av 

testrapporter. Forskningsmetoden för den empiriska studien bygger på att kravarbetet är en 

typ av fallstudie. Däremot har vi inte studerat kravarbetet utifrån, vilket en fallstudie ofta in-

nebär, utan vi har själva aktivt deltagit. Action research har därför också använts som forsk-

ningsmetod eftersom den förespråkar att forskarens deltagande är centralt.   

Kravarbetet delades in i tre olika faser där vi inom varje fas arbetat iterativt med aktiviteterna.  

Figuren (figur 4) visar hur processen för kravarbetet sett ut. I fas 1 samlade vi in krav från 

användarna genom intervjuer. I fas 2 sammanställde vi kraven genom att analysera, prioritera 

och dokumentera och i fas 3 kvalitetssäkrade vi kraven genom att granska dem och låta an-

vändarna användningstesta.  

Figur 4: Processen för vårt kravarbete 
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4.3  Val av användare 

Val av användare till kravarbetet gjordes tillsammans med produktutvecklaren på ReQtest AB, 

som också fungerat som vår handledare genom hela arbetet. Användarna valdes ut på följande 

premisser; de använder ReQtest i olika stor utsträckning, de verksamheter de jobbar inom är 

olika stora och de verkar inom olika branscher. Dessa verksamheter skiljer sig även åt genom 

deras mognadsgrad vad det gäller att arbeta med test.  

Premisserna för urvalet har även lett till att vi som kravanalytiker fått uppleva hur det var att 

kommunicera med olika typer av användare med olika bakgrund och olika verksamhetsspråk. 

Användarna vi träffade jobbar som testledare på Länsförsäkringar, Statistiska Centralbyrån, 

Akademiska Sjukhuset och Stockholms Stad.  

4.4  Intressenter 

Användarna har varit en stor del av intressentgruppen i detta projekt. Andra intressenter har 

varit teamet på ReQtest AB. Produktägaren som i slutändan tar ställning till vilka krav som 

ska realiseras. Produktuvecklaren som även han bland annat arbetar med att analysera krav 

samt utvecklarna som implementerar kraven.   

4.5  Avgränsning  

Den empiriska studien syftar inte till att studera de specifika krav som framkommit under 

kravarbetet så därför kommer dessa inte presenteras. Däremot finns de dokumenterade i form 

av användarberättelser och prototyper som bilagor (se bilaga 3 och 4) för att visa på att det är 

de dokumentationsteknikerna vi använts oss av.  

4.6  Fas 1 - Samla in krav  

Syftet med fasen är att samla in krav från användarna och studera hur kommunikationen mel-

lan oss som kravanalytiker och användarna fungerar samt identifiera vilka problem vi upple-

ver.  
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4.6.1  Genomförande 

Vi har använt oss av intervjuer och observationer som tekniker för att samla in krav. Vi valde 

att använda oss av semistrukturerade intervjuer som ett mellanting av strukturerade och 

ostrukturerade intervjuer. Vi ville inte använda en strukturerad intervju och vara styrda av en 

intervjuplan eftersom vi ville vara flexibla till hur intervjun utformade sig. Samtidigt ville vi 

inte att intervjun skulle vara helt ostrukturerad och riskera att komma ifrån ämnet. Intervju-

planen (se bilaga 2) arbetade vi fram genom en iterativ process som innefattade att provinter-

vjua en konsult på Konsultbolag1 som jobbar som testledare, få feedback från vår handledare 

och gå tillbaka och arbeta om den tills vi var nöjda med den. Intervjuplanen bestod av frågor 

om verksamheten, hur de arbetar med test och vad testuppföljning innebär för dem. Vi använ-

de intervjuplanen som en checklista för att säkerställa att vi tog upp allt vi behövde och inte 

som ett detaljerat manus.  

Vi valde intervju som den huvudsakliga tekniken för att samla in krav eftersom det är enkelt 

att genomföra. För att komplettera intervjuerna lät vi även observera användarna när de visade 

hur de använde ReQtest för att följa upp testarbetet och hur de gick tillväga för att skriva en 

testrapport. Observationen innefattade även att granska mallar för testrapporter. Anledningen 

till att vi valde observationer som komplement var för att samla in information som en inter-

vju kan missa. Vi genomförde enskilda möten med de fyra användarna på cirka 2-3 timmar. 

4.6.2  Erfarenheter 

Vi lade ner mycket tid på att förbereda oss inför intervjuerna och det hjälpte oss att känna oss 

säkra i vårt upplägg och i att vi täckte in allt vi behövde få information om. I föreberedelserna 

ingick även att studera intervjutekniker och läsa in oss på fällor och misstag intervjuaren ska 

undvika. Däremot fick vi erfara att det inte går att förbereda sig för allt och även om vi var 

medvetna om faran att till exempel ställa ledande frågor och låta intervjuobjektet prata alltför 

fritt så var det svårt att hantera det mitt uppe i intervjun. Vi märkte att träning ger färdighet 

och vi upplevde att vi blev bättre på att undvika fällor och vara den som styrde intervjun un-

der arbetets gång.  

Våra erfarenheter av hur kommunikationen med användarna gick är svårt att utvärdera efter-

som vi i den första fasen inte kunde validera att vi lyckats förstå deras behov. Vi såg däremot 

till att stanna upp intervjun ibland och sammanfatta hur vi uppfattat det användaren berättat 

för att säkerställa att vi förstått dem rätt. Vi såg även till att låta användaren definiera begrepp, 

både sådana vi hört och inte hört, för att se till att vi hade samma tolkning av dem.  
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Vår erfarenhet av mötet med användarna var att de uppskattade att vara utvalda och att delta i 

kravarbetet så motivationen och insikten i syftet att medverka fanns hos alla användarna. Att 

få dem att känna sig utvalda belyste vi redan i första kontakten via mail och även under mötet. 

I och med att de insåg värdet i att medverka upplevde vi att de var pratglada och att vi fick ut 

mycket information under mötena.   

Vi upplevde att de hade lättare att prata om nuläget, det vill säga hur de arbetade idag och 

vilka problem de upplevde. När vi bad dem prata fritt om hur lösningen på deras problem 

skulle kunna se ut hade de svårt att tänka i nya banor. De utgick mycket från hur det fungera-

de i ReQtest idag.  

Vi upplevde över lag att alla användarna gav oss mycket information men samtidigt upplevde 

vi att de var olika personer med olika bakgrund och behov. Även om de hade samma yrkesti-

tel, testledare, arbetade verksamheterna väldigt olika. Vi märkte att trots att vi hade en inter-

vjuplan vilade mycket ansvar på oss som intervjuare att ställa rätt följdfrågor för att hela tiden 

tömma ut ämnet och gå till botten med användarnas problem och önskemål. Vi märkte även 

att mycket ansvar vilade på oss att avgöra balansen mellan att låta användaren prata fritt och 

att avbryta dem för att styra dem tillbaka till frågan och ämnet.  

 Vi märkte att det var bra att komplettera intervjun med en observation. Vi ställde först frågor 

om deras arbete så att de fick försöka besvara dem i ord. Därefter lät vi dem demonstrera hur 

de gjorde. Det medförde att vi fick större insikt i deras arbete eftersom de hade svårt att för-

klara vissa saker med ord. Under observationen märkte vi att det var viktigt att inte störa an-

vändaren utan låta denne tänka högt och genomföra uppgiften i lugn och ro. Den gång vi av-

bröt med frågor tappade användaren tråden och hade svårt att fortsätta. Vi lärde oss istället att 

vänta med alla frågor till efter observationen och lät då användaren gå tillbaka till de situatio-

ner som varit otydliga för oss. På detta sätt fick användaren återigen minnas och uppleva sin 

arbetssituation och tvingades till att försöka formulera sig på ett annat sätt för att få oss att 

förstå.  

Den teoretiska grunden till området vi intervjuade om bestod endast i enstaka litteraturstudier 

samt en demonstration av ReQtest och exempel på hur en verksamhet kan använda verktyget 

för testarbete. Den teoretiska grunden gav oss inte den expertis som användarna har på testar-

bete och användandet av ReQtest. Vi upplevde skillnaden som både fördel och nackdel. För-

delen var att vi kunde ställa så kallade dumma frågor eftersom vi inte förväntades ha samma 

kunskap. Men samtidigt hade det varit bra om vi hade haft tid och möjlighet att analysera 

testarbetet i varje verksamhet innan för att ha mer kunskap. Mötena genomfördes hos använ-

darna så att de kände sig hemma i miljön. Vi hade även förklarat tydligt innan mötet vad som 

förväntades av dem och bett dem förbereda sig inför att demonstrera för oss. För att skapa bra 

stämning under intervjun var vi noga med att visa oss intresserade av användaren som person 

och verksamheten vi besökte.  
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4.7  Fas 2 – Sammanställa krav 

Syftet med fasen är att sammanställa kraven som samlades in i fas 1 genom att analysera, 

gruppera, klassificera, prioritera och till sist dokumentera. Syftet är även att studera hur kom-

munikationen fungerar mellan oss som kravanalytiker och intressenterna på ReQtest AB be-

stående av produktutvecklaren, produktägaren och utvecklarna. 

4.7.1  Genomförande 

Sammanställningen av kraven genomfördes genom att lyssna på inspelningarna och studera 

anteckningarna från intervjuerna. Utifrån den sammanställda information började ett iterativt 

arbete av analysering, gruppering, klassificering, prioritering och dokumentation. För att 

gruppera kraven genomförde vi en miniworkshop som bestod i att vi skrev ner de krav vi 

identifierat från sammanställningarna av intervjuerna på post-it lappar och grupperade ihop 

liknande krav (figur 5). Vi identifierade även rubriker för att sammanfatta vilka typer av krav 

grupperna berörde. Den första prioriteringen av kraven kunde göras utifrån resultatet av grup-

peringen där vi identifierade hur många post-it lappar som berörde liknande krav samt vilka 

krav som hamnade i kategorier som inte låg inom ramen för vår uppgift.  

 

Figur 5: Miniworkshop för att strukturera, klassificera och prioritera krav  
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Kraven dokumenterades genom användarberättelser (se bilaga 3) och prototyper. Användarbe-

rättelser valdes eftersom det är ett enkelt och effektivt sätt att skriva krav kortfattat och över-

skådligt. Då användarberättelser endast innehåller kortfattade beskrivningar kräver de att en 

nära kommunikation sker mellan kravanalytiker och utvecklare. Eftersom vårt kravarbete var 

relativt litet till antalet projektmedlemmar passade det tillvägagångssättet bra. Prioriteringen i 

användarberättelserna presenterades enligt värdeskalan MoSCoW. Prototyper användes som 

ett komplement till användarberättelserna för att förtydliga beskrivningarna. Prototyperna 

bestod i bilder gjorda i ritprogrammet Balsamiq Mockups (se bilaga 4).  

4.7.2  Erfarenheter 

Vi upplevde att kommunikationen på de möten som vi haft med produktutvecklaren fungerat 

bra. Vi kände dock att vi ibland hamnade långt ifrån källan för kraven, det vill säga användar-

na som har uttalat dem. Det var lätt att ta till en gissning när vi inte helt mindes istället för att 

gå tillbaka till inspelningarna av intervjuerna och lyssna vad användarna egentligen sagt och i 

vilket sammanhang de sagt det.   

När vi och produktutvecklaren diskuterade kraven var det svårt att undvika att prata om rela-

tivt specifika lösningar. Fördelen med att prata runt en lösning var att diskussionen blev mer 

konkret och att vi kunde säkerställa att vi pratade om samma sak genom att ha samma bild i 

huvudet. Vi försökte vara noga med kvittering och hela tiden stämma av med varandra för att 

säkerställa att vi uppfattat varandra rätt. I kommunikationen med produktutvecklaren var vi 

dock medvetna om att det var svårt att applicera i praktiken. Vi kom på oss själva att det var 

lätt att bara hålla med även om man inte riktigt förstod vad den andra menade.  

En annan tendens vi märkte i kommunikationen med beställaren var att det var lätt att fladdra 

iväg i tanken och hamna i sidospår men det lät vi hända ibland då syftet med mötena även var 

att brainstorma och tänka högt. Vid de tillfällena märkte vi att det var nyttigt att stanna upp 

ibland och sammanfatta vad vi egentligen pratade om. Vi upplevde att det var ett effektivt 

kommunikationssätt att någon sammanfattar vad den andra sagt och på så vis säkerställa att 

alla i gruppen hade förstått rätt.   

När vi dokumenterade kraven i form av användarberättelser märkte vi att det var enklare att 

formulera sig när vi skissade på prototyperna parallellt. Vi upptäckte även att det hjälpte oss 

att identifiera krav som vi inte täckt in enbart utifrån användarberättelserna.   
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Efter att produktutvecklaren hade granskat våra användarberättelser vid första iterationen kom 

han med synpunkter från ett helt annat perspektiv än det vi hade haft: ett ekonomiskt perspek-

tiv och ett programmeringsmässigt perspektiv.  Han menade att vårt lösningsförslag troligtvis 

skulle innebära duplicerad kod på många ställen i ReQtest och föreslog att vi i största mån 

skulle utgå från de befintliga vyerna. Hans input var nyttig för oss eftersom vi endast fokuse-

rat på användarnas perspektiv och inte tagit hänsyn till pengar och kod.  

Kommunikationen med produktutvecklaren gav oss insikt i hur olika erfarenheter och per-

spektiv gör att man tänker på saker på olika sätt och utifrån olika intressen. När vi tagit fram 

vårt lösningsförslag har vi inte tänkt så mycket på vad som skulle vara svårt tekniskt eftersom 

vi inte är utvecklare och inte vet hur koden i ReQtest är uppbyggd. Även fast vi under våra 

egna diskussioner lätt ställde oss frågan om det skulle vara krångligt att göra eller inte.  

Vi upplevde att vi som kravanalytiker ofta fick kompromissa när produktutvecklaren och pro-

duktägaren ville styra användarna åt ett speciellt håll eller tyckte att det de har sagt inte var 

relevant. Då gällde det för oss att balansera mellan att föra användarnas talan och samtidigt 

tillmötesgå vissa av produktutvecklaren och produktägarens krav och åsikter.  

4.8  Fas 3 – Kvalitetssäkra krav 

Syftet med fasen är att granska kraven samt att träffa användarna igen för att validera att lös-

ningsförslaget vi tagit fram stämmer med användarnas krav. Syftet är även att studera krav-

analytikerns kommunikation med intressenter på ReQtest AB samt hur valideringen mot an-

vändarna fungerar.  

4.8.1  Genomförande 

Ett granskningsmöte genomfördes tillsammans med intressenterna på ReQtest AB för att kva-

litetssäkra kraven och dokumentationen. Mötet bestod i att gå igenom bakgrunden med vårt 

kravarbete och presentera vilka allmänna problem som framkommit genom intervjuerna med 

användarna. Därefter gick vi igenom användarberättelserna (se bilaga 3) för att diskutera ett 

krav i taget. Till sist gick vi igenom det lösningsförslag vi tagit fram.  

Användningstester genomfördes med användarna vi träffat i första fasen för att validera att 

vårt lösningsförslag mötte deras krav.  För användningstestet bokade vi en timme med respek-

tive användare. Användningstestet bestod i att användaren fick genomföra fem stycken upp-

gifter och tänka högt hur den resonerade kring vad den upplevde på skärmen samt hur den 

tänkte lösa uppgiften. Under testet satt vi passiva och antecknade vad användaren sa och gjor-

de. Efter testet diskuterade vi med användaren vad den upplevt, vilka eventuella problem som 

uppstod och bad om ett uttalande för huruvida vårt lösningsförslag uppfyllt de krav som 

ställts.  
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4.8.2  Erfarenheter 

På granskningsmötet studerade vi kommunikationen mellan oss i teamet på ReQtest AB, det 

vill säga vi som kravanalytiker, utvecklarna, produktuvecklaren och produktägaren. Vi hade 

alla olika perspektiv och för oss som kravanalytiker var det viktigt att föra användarnas talan 

då de inte var representerade på mötet. Vi märkte att det viktigt för oss att ge en tydlig intro-

duktion av bakgrunden och syftet med vårt kravinsamlingsarbete för de andra på mötet. Det 

gjorde att de fick en god förståelse för vårt arbete och att vi gick in i mötet med mer jämlik 

bakgrundsinformation och kunskap. Det lyckades vi bra med och de olika rollerna fick en bra 

grundläggande förståelse så att alla stod på samma grund inför resten av mötet.  

Feedback som vi fick från utvecklarna på vår introduktion var dock att vi skulle lagt ännu mer 

vikt på att förklara varför användarna upplevde ett problem. Utvecklarna ville veta anledning-

en till problemen och avsikten bakom kraven innan de gick in på att diskutera lösning. När 

mötet sedan gick över i att diskutera lösning började utvecklarna snabbt fundera i tekniska 

termer och identifierade att många av våra förslag var tekniskt svåra att implementera. Där-

emot valde de att försöka se förbi detta och fokusera på problemen som användarna upplevde 

och se våra lösningsförslag som just förslag. Produktägaren sa: ”I denna grupp har vi lyxen av 

att utvecklarna har mycket verksamhetstänk då de i sitt dagliga arbete jobbar verksamhetsnä-

ra. Så det går inte in så tekniskt". Det var något som vi också upplevde under arbetets gång 

vilket underlättade dialogen med utvecklarna. Även om alla var överens om att utvecklarna 

hade mycket verksamhetstänk kom en annan reflektion från produktuvecklaren: ”Ett problem 

med kravmötena för ReQtest i vanliga fall är att det är väldigt utvecklardrivet under hela pro-

cessen. Utvecklarna får bestämma för mycket. Ibland borde vi kanske gå in och säga; lös det, 

även om utvecklarna protesterar.” Under mötet märkte vi att utvecklarna hade mycket att säga 

till om och att produktuvecklaren och produktägaren i vissa situationer hade svårt att argu-

mentera emot deras tekniska kompetens.  

Efter genomgången av kraven och presentationen av vårt lösningsförslag blev det inte så 

mycket diskussion som vi hade tänkt oss. Vi funderade på om deltagarna på mötet inte vågade 

diskutera eftersom vi är nya i gruppen, men den uppfattningen hade inte produktuvecklaren. 

Han trodde mest att det handlade om att kraven fortfarande var på en sådan övergripande nivå 

att det inte var någon mening att gå in och diskutera detaljer.  

Vi upplevde att kravmötet i sin helhet gick bra och att gruppen verkade förstå bakgrunden till 

vårt arbete och kraven vi samlat in. Det var dock lite svårt att säkert veta hur mycket de inte 

förstod då det inte var så mycket frågor och att kvitteringen inte användes så mycket. I och 

med att det endast blev ett granskningsmöte var det svårt att säkert veta hur kommunikationen 

fungerat. Om vi hade setts flera gånger hade säkerligen nästa möte gett facit på om de olika 

intressenterna uppfattat kraven på samma sätt.  
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Användarna uppskattade att vi träffade dem igen och de var nyfikna på hur vårt arbete gått. 

Det var cirka två månader sedan vi träffade dem första gången för att samla in kraven. Mötet 

med användarna denna gång gick relativt snabbt då vi främst ville ha feedback på de övergri-

pande kraven och flödet vi presenterat i vårt lösningsförslag. Vi ville inte diskutera på detalj-

nivå med användarna eftersom det endast är ett första lösningsförslag. Användarna blev inför-

stådda på vilken nivå vi ville hålla användningstestet och den följande diskussionen.  

Som vi observerat i första fasen är de fyra användarna olika personer vilket innebär att de var 

olika duktiga på att följa våra uppgifter på pappret och tänka högt. Vissa användare fick vi 

bryta in och styra eftersom vår prototyp inte stödjer att kunna klicka runt hur man vill. Vi lade 

inte ner tid på att skapa en körbar prototyp eftersom lösningsförslaget är på en övergripande 

nivå samt att vi ville att testet skulle fokusera på att användaren skulle berätta om sina inten-

tioner snarare än att testa ad hoc.  

Vi identifierade några ytterligare krav som förväntades av användarna och som de inte uttala-

de till oss i första fasen. Vi upplevde att det var mycket bra att ha något konkret i form av våra 

prototyper att diskutera runt. Användarna kunde då ge konkret feedback på förslaget och vi 

hade lätt att förstå varandra under dessa möten. Vi valde att inte visa användarberättelserna för 

användarna då vi ansåg att det inte skulle säga dem så mycket. 

4.9  Sammanfattning av erfarenheter 

I detta avsnitt sammanfattar vi erfarenheterna från faserna i vårt kravarbete som ligger till 

grund för diskussionen i nästa kapitel.  

4.9.1  Fas 1 

 

Förarbetet inför intervjuerna var viktigt, det skapade trygghet för oss som intervjuare och sä-

kerställde till stor del att vi täcke in alla viktiga områden. Vi hade svårt att utvärdera hur 

kommunikationen i denna fas gick då vi inte hade möjligheten att validera det användarna sa 

förrän vi kom tillbaka för att användningstesta det vi kommit fram till (vilket skedde i fas tre). 

Användarna hade lätt för att prata om hur de arbetar idag och identifiera problem med det 

men de hade svårt att prata lösning. Vi upplevde att det var en träningssak att intervjua och att 

vi blev bättre under arbetets gång.  De olika intervjuobjekten hade olika bakgrund och person-

ligheter vilket vi märkte hade inverkan på kommunikationen.  Observationer var ett bra sätt 

att utvinna en del av den kunskapen som användarna hade svårt att uttrycka i ord. Vår brist på 

kunskap inom undersökningsområdet, test, gjorde oss begränsade i förståelsen men tillät oss 

på djupet gå in på intervjuobjektets arbetssituation. 
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4.9.2  Fas 2 

Vi hade en tendens att hamna långt ifrån källan för kraven, det vill säga användarna, det var 

lätt att ta till gissningar när minnet inte riktigt räckte till. Det var lätt att börja prata lösning för 

tidigt innan alla problem var utredda. Fördelen med att prata lösning var att det skapade en 

större förståelse i gruppen. Kvittering var ett bra sätt att säkerställa att vi förstod varandra och 

pratade om samma sak men var dock svårt att alltid applicera. Att iterativt jobba med använ-

darberättelser och prototyper underlättade arbetet och tog fram nya problem som vi kunde 

täckas upp. Olika intressenter hade olika intressen och det var en fin balans mellan att använ-

daranpassa kraven och ta ställning till faktorer som kod och pengar. 

4.9.3  Fas 3 

Det var viktigt att hela tiden övertyga utvecklarna om användarnas behov och problem. Ut-

vecklarna var måna om att inte göra arbete som inte är absolut nödvändigt. Utvecklarna i vårt 

team hade mycket verksamhetstänk vilket vi märkte var en stor fördel samtidigt som de har 

ett övertag med sin tekniska kompetens. Användarna var positiva till att delta i förbättringen 

av verktyget och kände sig utvalda. Prototyperna var ett bra sätt att kvittera med användarna 

om vi hade uppfattat deras krav rätt. Det dök upp en del nya krav under denna fas som var till 

stor hjälp för det fortsatta arbetet.  
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5  ANALYS 
I detta kapitel diskuterar och kritiserar vi vårt metodval. Vidare analyserar och diskuterar vi 

våra erfarenheter från den empiriska studien gentemot den teori vi studerat. 

5.1  Metodval   

Vårt metodval föll på den kvalitativa forskningsmetoden eftersom den är inriktad på att ta 

reda på hur människor upplever sin värld och att målet är att få insikt (Bell 2000). Vi valde att 

kombinera de kvalitativa forskningsmetoderna fallstudier och action research för att beskriva 

vårt tillvägagångssätt för studien. Vårt tillvägagångssätt bestod i att vi själva deltagit i ett 

kravarbete som kravanalytiker för att studera rollen och hur kommunikationen med andra 

intressenter fungerar. Vi utvärderar att vårt val av att uppleva problemområdet själva fungerat 

för att svara mot vårt syfte. Kritik kan riktas mot bristen på objektivitet eftersom att vår empi-

riska studie endast är baserad på våra egna erfarenheter. Vi anser dock att vår metod gett oss 

möjligheten att redogöra och diskutera på ett levande sätt eftersom vi själva upplevt problem-

området och på så vis försvara att studien kan ses som tillförlitlig. Under den empiriska studi-

en dokumenterade vi våra erfarenheter på ett strukturerat sätt för vi inte skulle gå miste om 

någon information som vi sedan har analyserat och diskuterat   

Kritik kan också riktas mot att vi genomfört en begränsad studie som består i ett litet kravin-

samlingsarbete. Vi kan inte med säkerhet garantera att alla kravanalytiker upplever våra pro-

blem och att våra sätt att hantera dem kan generaliseras. Vårt projekt kan klassas som relativt 

litet med förmånen att alla inblandade från ReQtest AB:s sida var lättillgängliga för oss att 

kommunicera med samt att vi endast träffade fyra användare. 

 Vi hade kunnat ge vår studie ytterligare tillförlitlighet genom att kompletterat vår deltagande 

metod med intervjuer med andra som upplevt rollen som kravanalytiker. Det hade gett flera 

infallsvinklar på problematiken. På grund av tidsbrist fanns dock inte tillfälle att genomföra 

en sådan studie. Vi bedömde även att det är svårt att få en tillräckligt djup insikt i någon an-

nans situation eller projekt för att kunna göra en jämbördig analys med våra erfarenheter.  

Utöver vårt deltagande som kravanalytiker har litteraturstudier varit en stor del av datainsam-

lingen och bestått av litteratur om kravhantering, artiklar som belyser kravanalytikerns roll 

och kommunikationens påverkan. Vi har tagit del av ett flertal teorier och efter det gjort ett 

urval av de mest relevanta.  

För att bemöta kritiken kring bristen på olika infallsvinklar i vår empiri kommer vi att använ-

da litteraturen som motpol i diskussionen, det vill säga det vi kommer fram till kommer vi 

stämma av mot litteraturen och diskutera hur våra upplevelser eventuellt överensstämmer eller 

skiljer sig från den skrivna litteraturen.  
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5.2  Kravhantering  

En kravinsamling syftar till att identifiera användarnas behov som ofta är oklart för dem själ-

va. (Eriksson 2008) Detta var syftet med den första fasen i vår empiriska studie. Vi upplevde 

att användarna av ReQtest hade lättare att prata om hur de arbetade idag än att tänka i nya 

banor och berätta vad de ville ha för att stödja deras arbete på ett bättre sätt. Vi upplevde att 

de utgick från existerande funktionalitet i ReQtest och deras inarbetade arbetsrutiner kring att 

skriva testrapporter när de skulle uttrycka sina krav. Den tendensen kan vi koppla till teorin 

om gamla beteendemönster och fördomsbekräftelse som innebär att människor ofta fastnar i 

beteendemönster som tidigare fungerat och på så vis har svårt att vara kritiska mot sig själva. 

(Gleitman, Fridlund och Reisberg via Lind 2007) Vi anser att det faktum att användarna själva 

är insatta i teknik och systemutveckling då de arbetar med test och även haft erfarenhet av 

systemutveckling gjort att användarna förmått sig själva att se utanför tekniska begränsningar.  

Litteraturen förespråkar att kravinsamlingen inte endast syftar till att ta fram krav genom att 

fråga människor vad de vill ha utan att den även bör innefatta en analys av verksamheten och 

området som systemet ska användas inom. (Sommerville och Sawyer 2004) Vi anser att vårt 

kravarbete kan ha lidit av att vi inte hade tid och möjlighet att göra en analys av de verksam-

heter vi besökt. Vi anser vidare att vi även påverkats av att vi inte heller gjort en analys av 

området det skulle användas inom, testområdet och närmare bestämt testuppföljning. Däremot 

menar (Weigers 2000) att det inte är kravanalytikerns uppgift att vara expert på området utan 

att förstå helheten. Vidare menar Weigers (2000) att det är viktigt för kravanalytikern att inte  

tveka inför att be användaren förtydliga om det är något man inte förstår. Vi anser att vår 

knappa kunskap inom test och användandet av ReQtest  till viss del fungerat som en fördel 

eftersom det ”tvingat” oss att fråga. En annan problematik litteraturen belyser är att det 

mänskliga språket är ett hänvisande språk och på så vis hänvisar till existerande kunskaps-

strukturer hos de som kommunicerar. (Lind 2007) I vår empiriska studie skilde sig de existe-

rande kunskapsstrukturerna hos oss och användarna åt och vi anser att det påverkat kommu-

nikationen i vissa fall. Trots bristande kunskap om test anser vi oss ha en tillräckligt bra nivå 

för att kunna genomföra ett kravinsamlingsarbete av den här typen, dock hade en högre kun-

skapsnivå inom verksamhetsområdet varit att föredra.  

Andra egenskaper hos kravanalytikern som vi försökt vara medvetna om i insamlingsfasen i 

vårt projekt var att förstå användarnas verkliga behov och att en duktig kravanalytiker gör 

detta genom att behärska kommunikation genom att lyssna, tala och skriva. (Wiegers 2000) Vi 

anser att det är svårt att utvärdera om vi själva har tillräckligt av dessa egenskaper men vi an-

ser att vår medvetenhet om problematiken lett till att vi försökt tänka på att lyssna och tala på 

ett tydligt sätt.  
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Litteraturen föreslår att en mix av flera insamlingstekniker är nödvändiga för att samla in krav 

på bästa sätt. (Sutcliffe 2002) Vi använde en kombination av intervju och observation för att 

samla in krav från användarna. Vi anser som (Eriksson 2008) att det gav oss djupare förståelse 

för användarnas arbete. Vidare anser vi återigen som (Eriksson 2008) att intervjuer lätt kan 

missa uppgifter som användarna utför men kanske inte tänker på att berätta om. Vi anser att 

det hjälpte oss att få förståelse och observationer var ett bra sätt att utvinna en del av all den 

tysta kunskapen som användarna besitter. Vi upplevde att de hade enklare att visa saker än att 

berätta dem i ord. Lind (2007) förespråkar att det är viktigt att ge den person man intervjuar 

specifika ledtrådar för att denne ska minas hur man utför en arbetsuppgift. Vi anser att det 

hjälpte oss att ha verktyget ReQtest framför oss när vi pratade med användaren samt titta på 

gamla dokument av testrapporter.  

Enligt modellen för vilka tekniker som ger normala, förväntade och sensationella krav (se 

figur 3) ger observationer både normala, förväntade och sensationella. Intervjuer däremot en-

dast normala. (Eriksson 2008) Däremot anser vi att det är svårt att verkligen veta det i det 

tidiga skedet, i fas 1. Vi anser att vi haft svårt att tillförlitligt utvärderat hur kommunikationen 

gick i kravinsamlandet eftersom vi i det skedet inte hade möjlighet att validera kraven gent-

emot något lösningsförslag.  

Under vårt arbete med att dokumentera kraven märkte vi att det var svårt att alltid utgå från 

källan till kraven, det vill säga användarna. Vi utgick från oss själva och stundvis drog vi slut-

satser som inte alltid var helt riktiga trots att vi var medvetna om problematiken. Detta är ett 

fenomen som (Gleitman, Fridlund och Reisberg 2004 via Lind 2007) benämner som fördoms-

bekräftelse. Vi tror att det beror på att vi inte själva har så stora erfarenheter inom undersök-

ningsområdet och att det därför var  lättare att lyssna på produktutvecklarens förutfattade bild 

av hur användare jobbar med test.  

Kvittering eller handskakning är en bra teknik för att öka förståelsen mellan olika roller. 

(Eriksson 2008) Detta upplevde även vi under vårt arbete var till mycket stor hjälp. Det var 

inte alltid det var så lätt att applicera i praktiken med när vi väl gjorde det märkte vi att det 

hade stor betydelse för kvalitén på kraven. När vi kvitterade stannade vi ofta upp och sam-

manfattade det någon annan i gruppen hade sagt för att säkerställa att alla hade förstått samma 

sak.  

Prioritering av kraven bör ske i samråd mellan kravanalytikern och intressenterna men ofta 

kan olika intressenter ha olika prioritet på kraven. (Sommerville och Sawyer 2004) Vi upp-

levde att det var en balans mellan att hela tiden användaranpassa kraven så mycket som möj-

ligt och rätta oss efter beställarens krav på vad det skulle kosta och svårighetsgrad på det som 

skulle utvecklas.  
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Dokumentation av krav är en fin balans mellan att dokumentera rätt men inte för mycket. 

(Eriksson 2008) Vi använder oss därför av användarberättelser och prototyper eftersom vi 

anser att de är två tekniker som kompletterar varandra och som inte kräver alltför mycket tid. 

Eriksson (2008) säger vidare att användarberättelser är lätta att förstå men att de kräver en tät 

dialog mellan beställare och leverantör. Vi är beredda att hålla med Eriksson i detta men efter-

som vi hade möjlighet att hela tiden återkoppla till produktutvecklaren och utvecklarna funge-

rade det bra som dokumentationsteknik för oss. Lind (2007) säger att ett bra sätt att dokumen-

tera krav så att alla förstår dem är genom en prototyp. Detta är något även vi upplevde att det 

stämde både för utvecklarna samt användarna.  

Det var under användningstesterna som vi framförallt fick fram de förväntade och sensatio-

nella kraven som användarna hade. Det var flera av användarna som inte riktigt kände igen 

sig i vår prototyp och som uppmärksammade avvikelser från hur det ser ut i ReQtest idag. De 

letade efter knappar eller länkar som de förväntade skulle finnas på en viss plats. Vi som inte 

var lika vana användare av ReQtest hade tänkt ut andra lösningar än de som finns i verktyget 

idag men det hade användarna svårt att förstå i vissa lägen. 
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6  SLUTSATS 
I detta kapitel redovisar vi de slutsatser vi kommit fram till efter att vägt vår empiriska studie 

mot den skrivna litteraturen.   

Syftet med denna uppsats är att studera kravanalytikerns roll och problem som kan uppstå 

under ett kravarbete. Resultatet av denna studie visar på problem vi upplevt under arbetsgång 

och vilka rekommendationer vi kan ge utifrån dessa upplevelser. 

Problem:  

 Svårt för användarna bryta gamla arbetssätt och se nya lösningar. 

 Kravanalytikerns bristande kunskap inom verksamhetsområdet. 

 Användarens oförmåga att kommunicera tyst kunskap. 

 Projekt som inte använder sig av flera insamlingstekniker har svårigheter att fånga alla 

typer av krav.  

 Människor har en tendens att dra förhastade slutsatser och gå den lättaste vägen. (An-

vändare och kravanalytiker. 

 Missförstånd och feltolkningar är ett vanligt kommunikationsproblem. 

 Balansen mellan olika intressenters perspektiv samt kravanalytiker förmåga att göra en 

avvägning av de olika intressenas relevans.  

 Använda dokumentation som ersättning för kommunikation.   

 Veta när man har uppnått en tillräckligt god nivå på kraven för att lämna dem och gå 

vidare.  

 Dokumentation bestående av enbart text gör det svårt att validera att mottagaren har 

uppfattat kraven på rätt sätt. 

 Inte testa kraven på användarna för att validera att de krav som kravanalytikern samla-

de in är dem som ska gå i produktion. 
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Rekommendationer: 

 Kravanalytikern bör ha goda kunskaper om det verksamhetsområde som han/hon ska 

arbeta med. 

 Kravanalytikern och användarna bör kommunicera genom att användaren visar hur 

han/hon arbetar istället för att enbart prata för att fånga upp användarens tysta kun-

skap.  

 Kravanalytikern bör använda flera insamlingstekniker som kompletterar varandra för 

att fånga upp normala, förväntade och sensationella krav. 

 Kravanalytikern bör vara medveten om de olika psykologiska aspekter som påverkar 

människor och dess inverkan på kravarbetet. 

 Kravanalytikern bör jobba för att skapa förståelse mellan ett projekts olika intressen-

ter. 

 All dokumentation bör granskas och diskuteras i projektet för att uppnå gemensam 

förståelse.    

 Skriftlig dokumentation bör alltid kompletteras med visuella uttryckssätt, för att för-

tydliga kraven. 

 Kravanalytikern bör alltid granska och testa kraven mot användarna innan de lämnas 

vidare till nästa fas. 

 

Utifrån denna studie kan vi dra slutsatsen att kravanalytikerns roll är viktig då den innefattar 

att vara en länk mellan ett projekts olika intressenter. Kommunikation är centralt i detta arbete 

och det finns inga givna regler för hur ett kravhanteringsarbete ska gå till men medvetenhet 

om vad som påverkar människor gör att man kommer en bra bit på vägen. 
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BILAGA 1 – SKÄRMBILD REQTEST 
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BILAGA 2 - INTERVJUPLAN  
  Bakgrundsinformation 

 Beskriv organisationen och din egen roll. 

 Beskriv hur testorganisationen ser ut och rita bild.   

 Hur många är involverade i testarbetet? Heltid/deltid? 

 Hur många av dessa använder ReQtest?  

 Vilka delar i ReQtest använder ni idag? (Krav, felrapporter, test) 

 Hur mogen/strukturerad anser du att er organisation är gällande test? Ge exempel på 

mognadsgraden. Vilka delar är ni mogna på respektive behöver arbete mer med?  

 Har ni egna utvecklare eller extern leverantör?  

 Bedriver ni nyutveckling och/eller förvaltning?  

 Arbetar ni agilt eller traditionellt? (Om båda, hur ser fördelningen ut och vad är be-

dömningen framåt i tiden) 

 Finns det en övergripande plan åt vilket håll man vill gå åt i framtiden (avseende me-

toder, verktyg)? 

  Nulägesanalys 

 Beskriv vad testuppföljning innebär för er.  

o Vad är bra med hur ni jobbar? 

o Vad är mindre bra?  

 Varför fungerar det mindre bra?  

 Hur löser ni det i dag?  

 Vad vore en bra lösning? 

 Upplever du några fler problem med ert testuppföljningsarbete?  

 Beskriv vilka verktyg ni använder för att göra testuppföljning.  
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o Vad är bra med dem? 

o Vad är mindre bra?  

 Hur ofta gör ni testuppföljning och i vilken omfattning idag? (T ex veckovis, månads-

vis eller efter genomförda tester).  

 Vem gör testuppföljningen? Vem skriver testrapporten?  

o Vilken roll i ReQtest?  

o Vilken roll i verksamheten?   

 Vad är mallen för testrapporten baserat på?     (IEEE) 

 Används alltid alla rubriker som finns i mallen för testrapporten?  

 Hur mycket tid lägger ni ner på att skriva en testrapport? 

 Vem ska mottagaren av testrapporten? (beställare, styrgrupp, systemägare.)  

 Är den personen en roll i ReQtest? (Behov att exportera i något format?) 

 Hur använder denna person testrapporten?  

  Observation (checklista för obeservatörerna) 

 Kunden får göra testuppföljning från start till slut och tänka högt. 

 Hur presenteras resultatet? (Text? Bild? Diagram? Vilka diagram?)  

 Vart hämtas information till testrapporten? Från vilka källor?  

 Vilka rubriker används i testrapporten? 

 Från vilka källor hämtas informationen till testrapporten? (Vad görs i ReQtest? Vad 

görs någon annanstans?)  

 Brukar du använda Avancerad sökfunktionen för att hämta information till testuppfölj-

ningen? Hur?  

 Vilka behov uppfyllde inte ReQtest när du gjorde din testuppföljning?  

 Hur löser du det idag? 
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 Vad vore en bra lösning för dig? 

 Upplever du några fler problem under testuppföljningen? 

 Finns det önskemål från dig/chefer på rapporter/diagram som idag inte går att presen-

tera?  

  Nyläge/lösning 

 Tänk dig att du skulle skriva testrapporten i ReQtest, hur skulle du vilja att det funge-

rar? 

 Vilka rubriker vill du ha? 

 Statussymbol? 

 Tidsuppföljning? 

 Testfall/Testkörning/Felrapporter – vad vill man veta när uppföljningen ska göras? 

 Vilken typ av statistik vill du ha? 

 Vilka diagram? 

 Hur vill du använda körningsresultaten från testkörningarna?  

 Finns det annat du vill inkludera i testuppföljning?  

 Hur vill du använda spårbarhetsmatriser?    
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BILIGA 3 – ANVÄNDARBERÄTTELSER 
 

RAPPORTEN 

1. Skapa rapport 

VVV: Som testledare vill jag kunna skapa en rapport i ReQtest för att slippa gå till ett annat 

verktyg och göra det. 

 

Beskrivning: Användarna har visat sig ha behov av två typer av rapporter: en omfattande 

slutrapport och enklare veckorapporter. För vardera rapporttyp finns en defaultmall med för-

slag på rubriker som användaren kan utgå ifrån när den skapar sin rapport. Under rubrikerna 

finns platshållare för text eller bilder som är statiska textareor.  

 

Prioritet: Must 

 

 

2. HTML-editor 

VVV: Som testledare vill jag kunna formatera texten i fälten för att min rapport ska bli lätt att 

läsa.  

Beskrivning: Alla fält som behandlar text (inmatningsfält och statiskt textarea) ska en 

HTML-editor.  Exempel på formatering: fettext, kursivtext, understruket, punktlistor, tabeller.   

Prioritering: Must 

 

3. Administrera sparade rapportmallar 

VVV: Som testledare vill jag kunna se en lista över mina tidigare skapade rapportmallar för 

att kunna hantera dom. 

 

Beskrivning: Hantera innebär: skapa rapport utifrån mall, ändra, kopiera, ta bort. 

 

Prioritering: Must 

Öppna frågor: Hur ska hantering ske av sparade rapporter när mallförändringar görs?  
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BILAGA 4 – LÖSNINGSFÖRSLAG 
  Skapa Testrapport 
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  Infoga data i rapport 
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  Förhandsgranska  

 


