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Sammanfattning: 

Kravhantering är en viktig del av systemutvecklingsprocessen. Genom att samla in, analysera 

och prioritera krav skapas en tydlig bild av hur ett framtida system ska fungera. De krav som 

fastställs kan användas för utvärdering av förslag från leverantörer och senare i 

systemutvecklingsprocessen för utvärdering av prototyper. Kraven kan även användas när ett 

system ska testas, för att se om de krav som ställts på funktionalitet uppfylls. Syftet med 

denna uppsats är att undersöka om kravhantering i praktiken skiljer sig från vad den teori som 

används i uppsatsen förespråkar. För att undersöka detta har en fallstudie genomförts för att se 

hur krav samlats in, analyserats och prioriterats. Fallstudien undersöker även hur dessa krav 

använts i senare delar av systemutvecklingsprocessen. Studien visar att de tekniker som teorin 

tar upp delvis används i fallet. Dock är inte uppdelningen mellan olika tekniker lika tydlig i 

praktiken som i teorin. I det fall vi studerat används kraven för att utvärdera förslag från 

potentiella leverantörer, utvärdera prototyper och testa systemet inför leverans. 

 

Nyckelord: kravanalys, kravinsamling, prioritering, utvärdering, test 

 

Abstract 

Requirement management is an important part in the system development process. Gathering, 

analyzing and prioritizing system requirements clarifies how a future system should work. 

Requirements may be used in different parts of the system development process. For example 

it may be used when a system offer or prototype is to be evaluated. It may also be used when 

a system is tested to make sure it manages to fulfill functional requirements. The purpose of 

this paper is to investigate what requirement management looks like in reality compared to a 

choice of theoretical methods. This is made through a case study where the focus has been on 

gathering, analyzing and prioritizing requirements. The case study also investigates how these 

requirements are used later in the system development process. The result of our case study 

shows that techniques from our chosen theory are partly used in reality. It was clear that the 

techniques were mixed rather than used separately and that they are not used exactly as the 

theory suggests. In our case study the requirements were used to evaluate system offers, 

prototypes and to test the system before it was delivered. 
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1. Inledning 

Uppsatsens första kapitel introducerar ämnet. Därefter följer våra forskningsfrågor och de 

avgränsningar vi valt att göra. 

1.1 Bakgrund 

Dennis, Wixom och Roth (2010, s 443) hävdar att “A requirement is simply a statement of 

what the system must do or what characteristics it needs to have”. 

 

När arbetet med att ta fram krav för ett system påbörjas genomförs en analys i tre steg. Det 

första steget är att genomföra en analys av befintligt system för att skapa förståelse för 

situationen och hur systemet fungerar. Nästa steg är att med hjälp av denna förståelse 

identifiera möjliga förbättringsmöjligheter hos systemet. Därefter definieras kraven för det 

nya systemet (Dennis, Wixom & Roth 2010, s 105). 

 

Det finns en rad fördelar med en bra kravprocess. Till exempel får de som arbetar med 

projektet god förståelse för hur det som utvecklas ska fungera hos användarna. Deltar 

användare i kravinsamlingen ökar deras engagemang för det som ska utvecklas och risken 

minskar för att utveckla onödiga funktioner, som inte kommer att användas. Även testningen 

förenklas av en väl genomförd kravprocess eftersom det blir lättare att testa systemet när det 

är tydligt vad systemet ska kunna utföra. Med kravprocessen skapas en bild av vad som ska 

genomföras och det är bättre att ha det klart för sig innan produkten eller systemet konstrueras 

än efter. Det minskar risken för onödigt arbete senare i systemutvecklingsprocessen (Wiegers 

2009, ss 52-54). 

1.2 Forskningsfrågor 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur en beställare arbetar praktiskt med 

kravhantering. Under vår utbildning har vi lärt oss tekniker för att genomföra kravanalys och 

kravinsamling. Vi vill nu se om och i så fall hur dessa tekniker används i praktiken och även 

hur krav används under senare delar av systemutvecklingsprocessen. För att ta reda på detta 

har vi formulerat dessa forskningsfrågor: 

 

 - Hur skiljer sig en beställares praktiska arbete från teorin när det gäller att analysera, samla 

in och prioritera krav? 

- I vilka delar av systemutvecklingsprocessen använder beställaren dessa krav? 
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1.3 Avgränsningar 

Studien har avgränsats till ett fall där vi undersökt hur processen sett ut vid 

kravsammanställning och hur dessa krav använts vid utvärdering och testning. Vi har 

genomfört en kvalitativ studie baserat på semi-strukturerade intervjuer med tre respondenter 

med god insyn i fallet vi studerat. Intervjumallen finns som bilaga till uppsatsen.  

1.4 Disposition 

Läsaren av denna uppsats kan med hjälp av denna disposition få en överblick över hur vi valt 

att presentera vårt arbete och vad respektive kapitel innehåller. 

 

Första kapitlet innehåller övergripande information om ämnet kravhantering, bakgrunden till 

vår fallstudie och de avgränsningar vi gjort. Andra kapitlet beskriver metoder som används 

vid forskning, tekniker för insamling av material, vårt tillvägagångsätt samt metoder för att 

bearbeta och analysera data. Den teori som använts som utgångspunkt i fallstudien 

presenteras i kapitel tre. Kapitel fyra innehåller en sammanfattning av empirisk data som ett 

resultat av genomförda intervjuer. I kapitel fem analyseras insamlad empiri genom jämförelse 

med den teori vi utgått från. Som avslutning innehåller kapitel sex studiens slutsatser och 

förslag på framtida forskning. 
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2. Metod 

Detta kapitel innehåller en beskrivning av forskningsmetoder, tekniker för insamling av 

material, tillvägagångssätt, bearbetning och analys av data samt genomförande. 

2.1 Forskningsmetoder 

Forskning kan bedrivas på många olika sätt och kategoriseras huvudsakligen i kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Kvalitativa metoder undersöker centrala egenskaper hos fenomen. Det 

kan till exempel ske genom intervjuer (Repstad & Nilsson, s 13). Kvalitativ data innebär all 

data som inte är numerisk, till exempel ord, bilder, ljud och så vidare. Det är denna typ av 

data som främst förekommer och analyseras i interpretativa studier (Oates 2006, s 266).  

 

Kvantitativa metoder består dels i metoder för att samla in data och dels på vilket sätt datan 

analyseras. Enkäter och intervjuer används ofta för att samla in data. Fördelen med enkäter är 

att de är billiga att genomföra jämfört med intervjuer. Dock har intervjuer andra fördelar som 

enkäter saknar. Exempelvis finns möjlighet att klargöra frågor som missuppfattats av 

respondenten (Eliasson, ss 28-29). Kvantitativ data härleds från numeriska värden och är 

vanligt förekommande vid studier som har en positivistisk ansats (Oates 2006, s 245). 

2.2 Forskningsparadigm 

Valet av forskningsparadigm avgör på vilket sätt kunskap utvinns. De delas in i positivistiskt, 

interpretivistiskt och kritiskt forskningsparadigm. För att klargöra vad respektive 

forskningsparadigm innebär följer här en översiktlig beskrivning av dessa. 

 

Det positivistiska paradigmet utgår från en teoretisk hypotes, som bevisas eller motbevisas 

genom empiriska undersökningar. Positivismen söker efter mönster eller regler som gäller 

oavsett situation. Forskningen påverkas inte av forskarens åsikter, utan forskaren är endast en 

objektiv observatör (Oates 2006, ss 282 - 286). 

 

Det interpretivistiska forskningsparadigmet kännetecknas av att undersöka och försöka 

förklara samband mellan olika faktorer, till exempel i ett systemutvecklingsprojekt. 

Interpretivismen menar att det kan finnas flera sanningar och flera sätt att lösa saker. En 

studie av detta slag undersöker verkliga situationer för att försöka förklara ett fenomen. I 

studien kan det finnas finns flera förklaringar till studiens resultat (Oates 2006, ss 292-293). 

 

Det kritiska forskningsparadigmet handlar om att identifiera maktförhållanden och konflikter 

och sedan uppmärksamma dessa så att människor kan bryta sig fria från dem. Kritisk 
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forskning är mer aktivistisk än andra forskningsparadigm. Interpretivismen undersöker bara 

hur någonting är, medan kritisk forskning försöker påverka människor. Den kritiska 

forskningen är kritisk mot traditioner. Kritisk forskning står även för att det inte är människan 

och samhället som ska anpassa sig efter tekniken, utan att tekniken ska utformas utifrån 

människan och samhället (Oates 2006, ss 296-298). 

2.3 Fallstudie 

Oates (2006, s 142) menar att en fallstudie är en empirisk studie som i en verklig situation 

undersöker ett fenomen. I en fallstudie kan flera källor och metoder användas för att samla in 

data. Studien går ner på djupet i det fenomen som ska undersökas. Enligt Yin (Yin 2003 se 

Oates 2006, s 143) förekommer tre typer av fallstudier: 

 

 Explorativ fallstudie: En explorativ fallstudie genomförs för att ta fram 

forskningsfrågor för framtida forskning. Denna typ av fallstudie kan underlätta för 

forskaren att sätta sig in i och förstå ett fenomen. 

 

 Deskriptiv fallstudie: En deskriptiv fallstudie genomförs för att detaljerat beskriva ett 

fenomen i sitt verkliga sammanhang. Den beskriver hur något händer och hur olika 

personer som var med om händelsen upplevde den. 

 

 Förklarande fallstudie: En förklarande fallstudie går mer på djupet än deskriptiv 

fallstudie genom att ifrågasätta varför något händer eller föranledningen till ett 

resultat. 

2.4 Intervjufrågor 

Intervjuer kan till exempel vara lämpligt att använda när en forskare vill ha detaljerad 

information kring ett ämne eller ifall frågorna som ställs har en öppen struktur. En nackdel 

med intervjuer är att de lätt kan bli konstlade och de kritiseras ibland för att fokusera för 

mycket på enskilda individers åsikter (Repstad & Nilsson, s 83). Vidare används intervjuer 

ofta i fallstudier och etnografiska studier. Intervjuer kategoriseras i strukturerad, semi-

strukturerad och ostrukturerad intervjuform (Oates 2006, ss 187-188). 

 

I en strukturerad intervju ställs förutbestämda frågor som har samma form för alla 

respondenter. Konversationen består till största del av rent utbyte av information mellan den 

som utför intervjun och respondenten. Semi-strukturerad intervju liknar mer ett samtal där 

personen som utför intervjun använder sig av en lista med frågor som kan modifieras 

beroende på hur intervjun utvecklas. Dels kan frågor läggas till och tas bort under intervjuns 
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gång, dels kan respondenten få möjlighet att lyfta egna frågor som anses relevanta för ämnet. 

I en ostrukturerad intervju blir respondenten introducerad för ett ämne och får sedan möjlighet 

att tala fritt kring ämnet samt uttrycka sina egna tankar och åsikter utan att intervjuaren ger 

några synpunkter eller påverkar på något sätt. (Oates 2006, s 188) 

2.5 Dataanalys 

2.5.1 Kvalitativ analys 

 

För att analysera den kvalitativa data som samlats in behöver datan vara i samma format, till 

exempel i textform. Sedan kan texten kategoriseras efter olika teman. Dessa teman kan bygga 

på ett deduktivt eller ett induktivt tillvägagångssätt. Ett deduktivt tillvägagångssätt innebär att 

teman bestäms utifrån den teori som används i studien. Med ett induktivt tillvägagångssätt 

bestäms teman utifrån datans innehåll (Oates 2006, ss 267-269). Enligt Repstad och Nilsson 

(2007, ss 127-128) är det viktigt att analysera data genom att strukturera den för att den sedan 

ska kunna tolkas. Det kan vara användbart när data samlats in med hjälp av intervjuer och 

observationer.  

 

2.5.2 Kvantitativ analys 

 

Analys av kvantitativ data genomförs för att kunna se samband och mönster. Det finns en 

mängd olika metoder för detta. Det kan ske genom att data presenteras i form av tabeller eller 

grafer för att skapa en visuell bild över fenomenet som undersökts (Oates 2006, s 249). 

Kvantitativ data analyseras ofta med matematiska tillvägagångssätt och det kan vara lämpligt 

till exempel för att analysera data som har samlats in via enkäter. (Eliasson 2006, s 28, 30) 

2.6 Tillvägagångssätt 

För att få veta mer om hur arbetet med kravhantering går till i praktiken bestämde vi oss för 

att titta närmare på hur en beställare arbetat med kravhantering i ett systemutvecklingsprojekt. 

 

2.6.1 Val av fallstudie 

 

Det fall vi valt att titta närmare på är Upplands Lokaltrafiks (UL) arbete med kravhantering 

under utvecklingen av deras nya biljettsystem. UL har tillsammans med sju andra aktörer i de 

kringliggande länen ingått i projektet BIMS där arbetet med biljettsystemet genomförts. 
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Unt.se (2012-02-10) skriver: 

Biljettsystem i Mellansverige, Bims, är ett företag ägt av trafikbolagen X-trafik, Dalatrafik, Upplands 

Lokaltrafik, Västmanlands Lokaltrafik, Länstrafiken i Örebro, Värmlandstrafik, Karlstadsbuss och 

Tåg i Bergslagen. Tillsammans har man upphandlat utrustning för tåg och bussar samt 

kringutrustning såsom biljettautomater för att underlätta resandet i regionen. 

 

Anledningen till att vi valde just detta fall är att projektet varit omskrivet i lokal media och att 

marknadsföringen av det nya biljettsystemet varit omfattande. 

 

Sverigesradio.se (2013-08-10) skriver: 

Upplands lokaltrafik UL håller just nu på att byta sitt gamla biljettsystem på både tåg och bussar till 

ett helt nytt. Från och med måndag går det inte längre att ladda pengar på stadsbussarnas värdekort. I 

stället ska ett kort kunna användas både på stadsbussar, regionbussar och UL:s tåg. 

 

2.6.2 Om Upplands Lokaltrafik 

 

I Uppsala län är landstinget kollektivtrafikmyndighet. Upplands lokaltrafik är 

kollektivtrafikförvaltning med operativt ansvar för administrationen av kollektivtrafiken i 

Uppsala län. Kollektivtrafikförvaltningen styrs av landstingets kollektivtrafiknämnd. 

Verksamheten består av cirka 125 stadsbussar, cirka 250 regionbussar och 11 tåg. Under 2011 

gjordes cirka 29,5 miljoner resor med dessa bussar och tåg. All trafik upphandlas av 

entreprenörer som ersätts för den trafik som körs enligt upphandlingens avtal (Om vårt 

uppdrag, ul.se, nov-2012). 

 

2.6.3 Utformning av fallstudie  

 

Vi har valt att göra en explorativ fallstudie med interpretivistisk ansats där vi samlar in data 

med semi-strukturerade intervjuer som metod. Studien faller inom det interpretivistiska 

forskningsparadigmet i den mening att vi undersöker och försöker hitta samband mellan den 

teori vi valt att utgå ifrån och vår insamlade data. Våra kunskaper om fallet var begränsade 

innan studien påbörjades och för att få förståelse för fallet valdes ett explorativt angreppsätt. 

Det gav oss möjlighet att undersöka fallet för att hitta intressanta områden och frågor för 

framtida forskning.  

 

Intervjuer ger möjlighet att få mycket information om fallet vid ett tillfälle eftersom 

följdfrågor är möjliga att ställa för att skapa en djupare förståelse för det som respondenten 

berättar. Med en semi-strukturerad intervju får respondenten möjlighet att berätta fritt kring 

öppna frågor som ställs. Det ger intervjuaren chans att ta del av information som annars 

kanske hade förbisetts. Samtidigt gör en semi-strukturerad utformning att intervjun håller sig 

till det på förhand bestämda ämnesområdet. 
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Intervjuerna gav information som vi ansåg var viktig i projektets kravhantering, men som vår 

intervjumall inte täckte, till exempel information om hur krav prioriterades i projektet. 

Uppsatsens teoriavsnitt har därför kompletterats efter intervjuerna för att möjliggöra 

jämförelse mellan teori och praktik även inom dessa områden. 

 

2.6.4 Metod för datainsamling 

 

Vi har valt att använda intervjuer för satt samla in data. Vårt mål var att intervjua personer 

som arbetat med kravanalys, kravinsamling och utvärdering i projektet. Vi har intervjuat två 

personer på UL som varit inblandade i projektet från starten. För att få en bredare bild av 

BIMS-projektet har vi även intervjuat en person på X-trafik som var med och startade 

projektet. X-trafik ansvarar för kollektivtrafiken i Gävleborgs län.  

 

För att identifiera våra respondenter kontaktade vi UL där vi blev hänvisade till en av våra 

respondenter. Via den första respondenten etablerades en kontakt med ytterligare två 

respondenter som arbetar i projektet. 

 

2.6.5 Utformning av intervju 

 

För att bilda en uppfattning om respondentens huvudsakliga arbetsuppgifter inleddes intervjun 

med frågor kring respondentens roll i organisationen och det aktuella projektet. Vi ställde 

sedan ett antal inledande frågor med öppen struktur för att få en god överblick över hur och 

varför projektet startade. Dessa frågor ställdes även för att undersöka om det fanns några 

intressanta delar av projektet som vi tidigare inte tänkt på eller känt till. För att få veta mer om 

hur arbetet genomförts rent praktiskt i projektet ställde vi frågor om hur projektorganisationen 

sett ut. Vårt syfte med dessa frågor var att få ytterligare övergripande kunskap om projektet.  

 

När vi fått en god bild av bakgrunden till projektet och över hur projektet varit organiserat 

ställde vi ett antal öppna frågor om krav för att få kunskap om hur arbetet med kravanalys och 

kravinsamling genomförts. Efter att med de inledande frågorna skapat en överblick syftade 

dessa frågor till att ge fördjupad kunskap om denna del av systemutvecklingsprocessen. När 

vi fått inblick i hur analysen och insamlingen av krav genomförts ville vi undersöka hur 

kraven användes i utvärdering och test senare i projektet. Även dessa frågor syftade till att ge 

fördjupad kunskap över systemets utvecklingsprocess.  

 

Den intervjumall som använts utgår delvis från uppsatsens teoridel där frågor formulerats om 

kravanalys, kravinsamling (Dennis, Wixom & Roth 2010, ss 99, 105-128), prototyper 

(Benyon 2010, ss 185, 187-188; Wiegers 2009, ss 504, 506) och utvärdering (Smith & 

Dunckley 2002, s 827). De frågor som rör respondentens yrkesroll och projektets organisation 
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formulerades efter att ha studerat vad UL och media skriver om projektet (Om vårt uppdrag, 

ul.se, nov-2012; UL inför nytt biljettsystem – satsar allt på ett kort, sverigesradio.se, aug-

2013; Nytt biljettsystem dröjer, unt.se, feb-2012). Övriga frågor formulerades efter diskussion 

med vår handledare. 

 

2.6.6 Genomförande 

 

Figuren (se fig 1) visar hur vi genomfört vår fallstudie. Fallstudien grundar sig i en idé där 

vårt önskemål var att titta närmare på hur en organisation arbetar med krav. Vi började läsa in 

oss på ämnet under kunskapsprojekteringen för att skapa större förståelse. Nästa steg var att 

samla in empiri och det gjordes genom att vi kontaktade en organisation för att genomföra ett 

antal intervjuer. Därefter bearbetades datan från intervjuerna för att den i ett senare skede 

skulle kunna analyseras. Det var en iterativ process där vi gick tillbaka till empirin för att 

kunna se vilka likheter och skillnader som fanns mellan teori och praktik. Under arbetets gång 

har vi byggt på vår kunskap utifrån den teori vi läst, från intervjuerna, vid bearbetning av 

datan och under vår analys. Slutligen presenteras arbetet i form av denna uppsats. 

 

 

Fig 1. Genomförande 
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2.7 Dataanalys 

För att en analys av kvalitativ data ska vara möjlig behöver datan omvandlas till samma 

format (Oates 2006, s 267). När vår datainsamling var färdig såg vi därför till att datan fanns i 

samma format, i vårt fall textformat. Sedan gick vi igenom datan och sammanfattade den. Vi 

analyserade datan genom att dela in den i olika kategorier. Vår tanke var från början att 

använda oss av ett deduktivt tillvägagångssätt och bestämma kategorierna utifrån vår teori. 

Efter datainsamlingen insåg vi dock att kategorierna behövde förändras något, vilket gjorde 

att vi snarare använt oss av ett induktivt tillvägagångssätt (Oates 2006, s 269), där vi bestämt 

kategorierna utifrån de data vi samlat in. 

2.8 Generaliserbarhet 

Fallstudier kritiseras ibland för att endast ge kunskap om det studerade fallet. Oates (2006, s 

145) menar dock att det är möjligt att dra bredare generella slutsatser som kan vara 

användbara även för andra fall. 

 

Kvale (1996 s 233) skriver att analytisk generalisering används för att bedöma i vilken 

utsträckning resultatet av en studie kan användas för att förutspå resultatet i andra studier. 

Bedömningen baseras då på likheter och skillnader i de två studierna. 

 

Det är därför viktigt att fallstudien informerar om vad som är unikt i det aktuella fallet och 

vad som kan vara gemensamt med andra fall. Fallstudien behöver även ge detaljerad 

information om fallet så att den som tar del av studien själv kan göra en bedömning om fallet i 

studien liknar andra fall (Oates 2006, s 145). 

 

Enligt Walsham (Walsham 1995 se Oates 2006, ss 145-146) finns det fyra typer av 

generalisering som kan göras utifrån en fallstudie. Analysen av en fallstudie kan resultera i ett 

nytt koncept, en ny idé, inom det aktuella forskningsområdet. Ett annat resultat av analysen är 

en teori, som bland annat består av ett antal påståenden. Resultatet av analysen kan även säga 

vad som kan hända i liknande fall. Denna typ av generalisering kallas för implikation och kan 

innehålla åtgärdsförslag. Om analysen inte ger möjlighet till någon av dessa tre typer av 

generalisering kan analysen ge oss insikt och viktig kunskap om en situation. Walsham 

skriver att en kombination av dessa fyra typer av generalisering kan förekomma. 
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3. Teori 

Uppsatsens teorikapitel presenterar den teori som använts som utgångspunkt i studien. Här 

går vi igenom teori kring kravanalys, kravinsamling, prototyper, utvärdering och testning. 

3.1 Krav 

Krav kategoriseras i funktionella och icke-funktionella krav. Funktionella krav är något som 

systemet ska kunna utföra, till exempel att det ska vara möjligt att söka efter en specifik order 

i ett lagersystem. Icke-funktionella krav syftar till hur systemet ska fungera, vilka möjligheter 

det finns till att använda systemet. Det kan exempelvis vara möjligheten att nå ett system via 

internet (Dennis, Wixom & Roth 2010, s 99). 

 

Olika typer av krav förekommer under olika delar av systemutvecklingsprocessen. När en 

analys genomförs handlar kraven om vad systemet ska kunna utföra. Dessa krav kallas 

business requirements. När systemet sedan ska designas tas mer tekniska krav fram som 

handlar om systemets implementation, så kallade system requirements (Dennis, Wixom & 

Roth 2010, s 99). 

 

3.1.1 Kravanalys 

 

Tre olika tekniker kan användas vid kravanalys, business process automation, business 

process improvement och business process reengineering (se tabell 1). När ett nuvarande 

system ska undersökas och kraven för ett framtida system ska identifieras fungerar dessa 

tekniker som stöd (Dennis, Wixom & Roth 2010, ss 105-108).  
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Tabell 1. Tabellen visar Dennis, Wixom & Roths (2010) kravanalystekniker och aktiviteter inom respektive 

teknik. 

 

När en process i verksamheten ska gå från manuell till automatisk hantering används tekniken 

business process automation. När den här typen av förändringar sedan genomförs sker ingen 

förändring i själva verksamheten, utan endast i sättet som processen utförs på. Detta kan 

förbättra verksamhetens förmåga att göra saker på rätt sätt. En vanligt förekommande aktivitet 

inom business process automation är problem analysis. Aktiviteten går ut på att användare 

och ansvariga för ett system får svara på frågor om vad de upplever problematiskt med 

systemet och vad som skulle kunna förbättras. Problem analysis anses ofta ge svar på vad 

orsaken till ett problem är. Istället för att bota symptomen är det möjligt att undersöka vad 

själva grundorsaken till ett problem är. Denna aktivitet kallas root cause analysis (Dennis, 

Wixom & Roth 2010, ss 106 - 107). 

 

Om ett framtida system ska ta tillvara på möjligheter som erbjuds via ny teknik eller om 

systemet ska efterlikna motsvarande system hos andra organisationer används business 

process improvement. I dessa projekt ägnas mer arbete åt att planera det framtida systemet än 

att analysera det befintliga systemet. De krav som tas fram ger måttliga förändringar av 

organisationens verksamhet. Business process improvement kan öka både förmågan att göra 

saker på rätt sätt och att göra rätt saker. Inom business process improvement finns ett antal 

aktiviteter som är vanliga att använda. En av dessa är duration analysis som innebär att en 

process delas upp i delprocesser. Sedan kontrolleras hur lång tid varje delprocess tar för att se 

var det finns möjlighet till effektivisering. På så sätt kan den totala tiden för processen 

minskas. En annan aktivitet är activity-based costing som påminner mycket om duration 

analysis. Istället för att fokusera på tidsåtgången är det kostnaden för varje delprocess som är i 
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fokus. För att få ned kostnaden väljs de mest kostsamma delprocesserna ut och fokus blir att 

försöka effektivisera dessa. En aktivitet som kan ge kunskap om hur den egna organisationen 

kan förbättras är informal benchmarking. Att studera hur en process fungerar hos en annan 

organisation kan ge kunskap för att utveckla motsvarande processer i den egna organisationen 

(Dennis, Wixom & Roth 2010, ss 107-110). 

 

Business process reengineering används när en organisation ska förändra sättet dess 

verksamhet bedrivs på. Det nuvarande sättet att arbeta ska ersättas med nya processer, nya 

idéer och ny teknik. Aktiviteten outcome analysis innebär att närmare undersöka vad 

verksamheten bidrar med som skapar värde för dess kunder. Aktiviteten används för att se 

saken ur kundens perspektiv. Technology analysis innebär att en lista över intressant 

teknologi skapas och analyseras punkt för punkt för att se hur verksamheten kan förbättras av 

denna teknologi. Aktiviteten activity elimination innebär att enskilda processer i en 

verksamhet utreds med utgångspunkt från hur verksamheten skulle klara sig utan processen 

(Dennis, Wixom & Roth 2010, ss 110-112). 

 

3.1.2 Kravinsamling 

 

Dennis, Wixom och Roth (2010, ss 113-128) tar upp ett antal metoder som kan användas för 

att samla in krav. Det kan till exempel vara intervjuer, för att få en förståelse kring problem 

och orsaker till problemen. Andra metoder som kan användas för att samla in krav är 

observationer, analys av det befintliga systemets dokumentation och frågeformulär. 

 

Om intervjuer ska användas som kravinsamlingsmetod finns ett antal saker att tänka på. Det 

är viktigt att intervjua rätt personer, som har den information som krävs. Intervjun behöver 

planeras, intervjuaren behöver välja ifall öppna eller stängda frågor ska användas och 

prioritera vilka frågor som är viktigast att ställa ifall det blir kort om tid. Det är även viktigt 

att tala om för personen som intervjuas varför personen valts ut och vad syftet med intervjun 

är. Allt som sägs ska antecknas och ifall något är oklart ska följdfrågor ställas (Dennis, 

Wixom, Roth 2010, ss 113-121). 

 

Ibland kommer inte all information fram under en intervju, eftersom vissa saker kan glömmas 

bort. För att få ytterligare information kan observationer av en aktivitet eller en process 

genomföras. På så sätt samlas en bild av det verkliga utförandet in. Frågeformulär kan 

användas för att få frågor besvarade av ett stort antal personer. Ett formulär kan distribueras 

på olika sätt, till exempel på papper, på en webbsida eller via e-post. Ett sätt att få en bild av 

det nuvarande systemet är att analysera dess dokumentation. Ifall dokumentation saknas kan 

andra typer av dokument analyseras, som till exempel organisationsscheman, 

användarmanualer och rapporter (Dennis, Wixom, Roth 2010, ss 125, 127-128). 
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Ytterligare ett sätt att samla in krav är via så kallade workshops. Dessa genomförs genom att 

intressenterna träffas för att diskutera idéer för kommande projekt. Det är ofta fördelaktigt att 

genomföra den här typen av träffar för att tillsammans få möjlighet att identifiera, utvärdera 

och prioritera krav på framtida system (Eriksson 2008, s 68). 

 

Beynon-Davies (2013, ss 380-381) menar att krav ska samlas in från olika intressentgrupper. 

De som beslutar om resurser till projektet, de som är slutanvändare av systemet och externa 

intressenter, som till exempel kunder, är tre viktiga intressentgrupper. För att få en 

heltäckande bild av situationen är det bra att kombinera flera tekniker för kravinsamling, till 

exempel intervjuer kombinerat med observationer. 

 

3.1.3 Iterativt kravarbete 

 

Eftersom kraven lägger grunden för vad som senare ska utvecklas är det som tidigare nämnt 

en viktig process för ett lyckat system. Eriksson (2008, s 33, 35) förespråkar ett iterativt 

arbetsätt med hanteringen av krav och menar att det är svårt att göra allt i en sekvens. Det är 

då bättre att dela upp kravhanteringen i mindre beståndsdelar för att i omgångar kunna 

förbättra kraven. Vidare ökar iterativt kravarbete möjligheten att identifiera fel på systemet i 

tid och på så sätt åtgärda dessa. Det ger också bättre kontroll över vilka krav systemet kräver. 

 

3.1.4 Prioritering av krav 

 

För att avgöra vilka krav som är viktiga för ett system bör dessa prioriteras. Det görs genom 

att se till vilket värde det specifika kravet har för organisationen, vilken risk det medför och 

hur mycket pengar utvecklingen kostar. Prioriteringen underlättar för projektets ledning 

genom att klargöra vilka funktioner som ska ingå och för att fördela resurserna rätt i projektet. 

Det har även sina fördelar för utvecklare och leverantörer då dessa blir informerade om vilka 

krav som de bör fokusera på. Risken är annars att de ödslar tid på att utveckla något som 

beställaren inte behöver. För att avgöra vilka krav som har hög respektive låg prioritet kan 

värdeskalor användas. Representanter från beställaren avgör hur krav prioriteras genom att 

besluta ifall det är ett skallkrav, börkrav eller ett krav av mindre signifikans. Skallkrav är 

centrala för systemet och ska därför ha hög prioritet. Börkrav är inte lika viktiga och det är 

inte säkert att alla kommer att levereras i det slutgiltiga systemet. För att avgöra vilken 

kostnad och teknisk risk ett projekt medför krävs det kompetens kring dessa områden när 

kraven prioriteras. Om det inte finns att tillgå inom den egna organisationen kan det vara 

nödvändigt att systemleverantören medverkar (Eriksson 2008, ss 106 - 111). Beynon-Davies 

(2013, s 380) skriver att olika krav kan vara motstridiga. Därför behöver en förhandling 

genomföras om vilka krav som slutligen ska finnas med i kravanalysen, så att alla är överens 

innan beslut tas. 
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3.2 Val av projekt 

Införandet av ett IT-system berör många delar av organisationen och därför är det viktigt att 

en noggrann utvärdering genomförs av hur ett system kommer att påverka organisationen. 

Beslut om införande av ett system bör grundas dels på hur mycket det kommer att kosta och 

vilken nytta det kommer att ge organisationen men även vilka risker det kommer att medföra 

tekniskt och för organisationen som helhet. (Dennis, Wixom & Roth 2010, s 43) 

3.3 Utvecklingsmetoder 

Vattenfallsmodellen och agil systemutveckling är två vanligt förekommande 

utvecklingsmetoder. Beroende på vilken utvecklingsmetod som används i ett 

systemutvecklingsprojekt kan arbetet med krav skilja sig. Nedan följer en övergripande 

beskrivning för att få en inblick i hur kravhanteringen kan ske i respektive metod. 

 

3.3.1 Vattenfallsmodellen 

 

Vattenfallsmodellen (se fig 2) är vanligt förekommande vid systemutveckling och bygger på 

sekventiell förflyttning i utvecklingsprocessen. När arbetet färdigställts i aktuell delfas följer 

resultatet med in i nästa delfas. Fördelen med vattenfallsmodellen är att kraven på systemet 

fastställs i ett tidigt skede. En annan fördel är att det efter varje avslutad fas kan avgöras hur 

mycket resurser som kommer krävas i nästa skede, vilket underlättar planeringen. Dock kan 

det vara problematiskt att det hinner gå lång tid från idé till leverans. Eftersom utvecklingen 

av teknik ständigt går framåt finns det risk att kravbilden förändrats under den tid som 

passerat (Dennis, Wixom & Roth 2010, ss 47-48). Vattenfallsmodellen kan med fördel 

användas vid införandet av stora och komplexa system (Sommerville 2000 se Ming, Verner, 

Liming & Babar 2004, s 2). 
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Fig 2. Vattenfallsmodellen (Källa: Dennis, Wixom, Roth 2010, s 47) 

 

3.3.2 Agil systemutveckling 

 

Den agila arbetsmetoden (se fig 3) bygger på god kommunikation mellan kund och 

leverantör. Exempel på agila arbetsmetoder är extreme programming och scrum. Tanken med 

agil systemutveckling är att processen ska vara iterativ i den mening att kunden får 

delleveranser av systemet under arbetets gång (Dennis, Wixom & Roth 2010, s 53). Agila 

metoder försöker effektivisera varje steg. Krav på ökad flexibilitet är en av anledningarna till 

att de agila metoderna har utvecklats. Den ökade flexibiliteten är användbar eftersom vissa 

krav kan vara svåra att förutse vid projektets start. Vidare är en av principerna med agil 

utveckling att det ska kunna ske förändring av kraven på systemet under tiden utveckling 

sker. De agila metoderna kan även sägas vara motreaktioner mot traditionell projektledning 

(Gustavsson, ss 21, 37).  
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Fig 3. Agil systemutveckling, extreme programming (Källa: Dennis, Wixom, Roth 2010, s 53) 

 

3.4 Prototyper, utvärdering och test 

När det är beslutat vilka kraven är på det nya systemet går systemutvecklingsprocessen 

vidare. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka metoder beställare använder sig av för 

att analysera, samla in och prioritera krav samt i vilka delar av systemutvecklingsprocessen 

som kraven används. Av denna anledning tar uppsatsen upp teori kring prototyper, 

utvärdering och test. 

 

3.4.1 Prototyper 

 

Eriksson (2008, s 92) konstaterar att “En prototyp är något som snabbt tas fram för att 

använda som underlag för att kvalitetssäkra kraven och för att identifiera nya krav.” 

 

De risker som finns i IT-projekt ser ut att minska om prototyper används tillsammans med 

användardeltagande och ett iterativt arbetssätt (Beynon-Davies 2013, s 370). Det finns olika 

slags prototyper, dels high fidelity-prototyper och low fidelity-prototyper, som anger hur 

tekniskt avancerade prototyperna är, och dels horisontella och vertikala prototyper, som anger 

ifall prototypen visar bredden på eller djupet av ett system. 
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High fidelity-prototyper produceras i någon form av programvara. Tanken är att dessa 

prototyper visuellt sett ska vara så lika den slutliga produkten som möjligt. High fidelity-

prototyper kan användas i användbarhetsstudier för att utvärdera olika designelement. 

Prototypen symboliserar också en slutlig design som måste godkännas av beställaren innan 

processen går vidare. Några saker som är viktiga att tänka på när high fidelity-prototyper 

används är noggrannhet med detaljer, så att beställaren inte förvirras av prototypen, och att 

det som skapats med prototypprogramvaran verkligen går att implementera i den slutliga 

lösningen (Benyon 2010, s 185). 

 

Low fidelity-prototyper, som också kallas pappersprototyper, kan användas för att snabbt ta 

fram, utvärdera och välja mellan olika designförslag. Fokus ligger på innehåll, form, struktur 

och funktionalitetskrav. Ofta används screen-shots för att visa detta. Nackdelen är att det kan 

vara svårt att förstå och hantera större low fidelity-prototyper (Benyon 2010, ss 187-188). 

 

En variant av mjukvaruprototyper är så kallade horisontella prototyper (Wiegers 2009, s 504). 

Dessa prototyper visar upp hur ett system kan se ut och hänga ihop, utan att någon 

funktionalitet är implementerad. De ger användaren möjlighet att utforska ifall systemet klarar 

av att utföra det som önskas. 

 

En annan slags prototyp är vertikala prototyper (Wiegers 2009, s 506) Denna prototyp går 

mer på djupet eftersom den även har funktionalitet implementerad. En vertikal prototyp är 

användbar när till exempel prestandakrav testas. 

 

3.4.2 Utvärdering 

 

Enligt Benyon (2010, ss 225-228) är utvärdering en av huvudprocesserna när interaktiva 

system ska konstrueras. Till exempel kan utvärdering användas för att testa om på förhand 

bestämda kriterier uppfylls av ett system. Det finns två typer av utvärdering där den ena utförs 

med beprövade metoder av en användbarhetsexpert, medan den andra sker genom att låta 

inbjudna deltagare testa att använda systemet. Benyon menar att den första typen av 

utvärdering, att låta en användbarhetsexpert utvärdera ett system, är en enkel och effektiv 

utvärderingsmetod, men att det inte är samma sak som att låta potentiella användare 

utvärdera. Om systemet som utvecklas ska användas internt är det enklare att låta framtida 

användare testa systemet, eftersom användarna finns tillgängliga. Ska systemet användas 

externt är det inte lika lätt att komma i kontakt med framtida användare. En lösning är att 

bjuda in externa deltagare för att testa systemet. 

 

För att testa användbarhet kan metoderna Developer-user contextual evaluation (DUCE) och 

Team evidence analysis användas (TEA). DUCE innebär att användaren av det tilltänkta 

systemet får testa en prototyp under observation av utvecklaren. Målet med sessionen är att 

utvecklaren ska få förståelse för hur systemet kan komma att användas i en vardaglig 
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arbetssituation. Resultaten från denna fas används i den så kallade TEA-sessionen där 

utvecklare arbetar tillsammans för att skapa möjliga lösningar på användarens önskemål 

(Smith & Dunckley 2002, s 827). 

 

En prototyp kan utvärderas för att till exempel få veta ifall prototypen innehåller den 

funktionalitet som användarna förväntar sig, om någon funktionalitet saknas eller om något 

moment är för svårt att utföra. Utvärderingen kan ske genom att användaren får ett manus 

med uppgifter som ska utföras och frågor som ska besvaras. Användarna kan tillfrågas att 

tänka högt när de använder prototypen, för att ge mer information till de som arrangerar 

utvärderingen. Det ger mer information att observera när prototypen används än att bara fråga 

användarna vad de tycker. De som utvärderar prototypen bör väljas ut beroende på vilken del 

av systemet prototypen visar (Wiegers 2009, ss 519-521). 

 

3.4.3 Test 

 

Som en del i kravhantering är det viktigt att testa systemet för att se till så det klarar av att 

leva upp till ställda krav. Eriksson (2008, s 233) menar att det finns minst tre anledningar till 

att testa system. En anledning till att genomföra test är att identifiera fel i ett system. Detta bör 

ske av testare och ej av systemets användare. Test genomförs också för att försöka identifiera 

fel i ett tidigt skede för att förhindra att priset på systemet stiger. Avslutningsvis sker test även 

för att se till att fel som identifierats ska åtgärdas. 

 

När systemet ska implementeras testas systemet på olika sätt. Ett av dessa test är kravtest som 

är en del av systemtestningen. Det går ut på att testa om systemet uppfyller de business 

requirements som ställts, alltså krav på vad systemet ska klara av att utföra. Ett sätt att 

genomföra det är att testare utger sig för att vara användare av systemet och medvetet utför 

handlingar som ställer till problem i systemet. Det är en förebyggande åtgärd och används för 

att identifiera och rätta till problem innan systemet levereras (Dennis, Wixom & Roth 2010, ss 

434, 443). 
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4. Empiri 

Detta kapitel innehåller en sammanfattning av de intervjuer som genomförts med 

representanter från Upplands Lokaltrafik (UL) och X-trafik. Den empiri som presenteras i 

avsnittet utgår från intervjuerna. 

 

Den data som samlats in med hjälp av intervjuer har bearbetats och delats in efter teman. 

Dessa teman är Bakgrund, Projektorganisation, Kravprocess, Utvärdering utifrån ställda krav 

och Skillnad mellan gammalt och nytt biljettsystem. De svar som respondenterna givit på 

intervjufrågorna påminner till stor del om varandra och anses därmed vara tillräckligt med 

empiri till fallstudien. Nedan följer en sammanfattning av vad de tre respondenterna berättat 

under intervjuerna som genomförts i ordningen Respondent A, UL, Respondent B, UL och 

Respondent C, X-trafik.  

4.1 Presentation av respondenter 

Respondent A 

Respondent A har rollen som teknisk projektledare på UL. Respondenten har varit med i 

projektet från start och är UL:s representant i gruppen av lokala projektledare. Respondenten 

har främst arbetat med kravställning, framtagande av kravspecifikation och utvärdering. 

 

Respondent B 

Respondent B var vid projektets start konsult och arbetade med kravhantering. Respondenten 

blev senare anställd som projektledare för BIMS-projektet.  

 

Respondent C 

Respondent C arbetar på X-trafik och har varit delaktig i BIMS-projektet från dess början. 

Respondenten har främst arbetat med framställning av kravspecifikationer och testning av 

systemet. 

4.2 Bakgrund 

Kring 2003 började diskussioner föras om framtida biljettsystem mellan länstrafikaktörerna i 

Mellansverige. När representanter för aktörerna träffades föddes idén om ett gemensamt 

biljettsystem. Aktörer i närliggande geografiska områden hörde talas om idén och ville delta. 

För att gå vidare med idén sattes ramar för samarbete och upphandling upp och de deltagande 

aktörerna kom överens om att alla skulle bidra med resurser, berättar Respondent A. 
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Kring millennieskiftet fanns ett projekt som arbetade med att hitta en ny standard för 

biljettsystem i Sverige, säger Respondent B. Aktörerna i BIMS-projektets målsättning var att 

upphandla ett biljettsystem som stödjer denna standard. 

 

Hos UL konstaterades 2003 att deras dåvarande biljettsystem var slitet och höll låg standard, 

berättar Respondent B. Mycket hade skett i omvärlden där till exempel användningen av 

internet hade större betydelse 2003 jämfört med i början 90-talet, då det gamla biljettsystemet 

infördes. Enligt Respondent A var det svårt att få tag på hårdvara, till exempel 

biljettmaskiner, och det var även svårt att få hjälp från leverantören, då leverantören ändrat 

fokus i sin verksamhet. 

 

Respondent C berättar att det fanns en önskan hos X-trafik att underlätta för resenärerna vid 

resande över länsgränserna, men problemet var att alla aktörer vid denna tid hade separata 

biljettsystem. 

 

Respondent A menar att UL:s gamla biljettsystem fungerade bra mot kund. Däremot så var ett 

vanligt förekommande problem att biljettkorten, papperskort med magnetremsa, behövde 

bytas ut för att magnetremsan skadats. Ett annat problem med UL:s gamla biljettsystem var 

att utrustningen krävde mycket service eftersom rörliga delar i kortläsare blev slitna. 

 

Även X-trafik hade i sitt gamla biljettsystem problem med biljettkort med magnetremsor som 

ofta gick sönder, berättar Respondent C. Kunder besökte dagligen X-trafiks kundtjänst för att 

byta trasiga kort, vilket inte var kundvänligt. X-trafiks dåvarande biljettsystem uppdaterades 

2009 eftersom de var i behov av ny hårdvara. 2013 införde de det nya biljettsystemet som 

även UL har infört. 

4.3 Projektorganisation 

Respondent B säger att BIMS-projektet innefattat åtta aktörer från sex län. I projektet utsågs 

en projektledare och en projektgrupp bemannades med medarbetare från de deltagande 

aktörerna. Varje aktör har även haft egna projektorganisationer och där nämner Respondent B 

att UL haft 20 personer som arbetat med projektet under 2013. Utöver det gemensamma 

BIMS-projektet och de deltagande aktörernas egna projektorganisationer har även en 

upphandlingskonsult använts som stöd i projektet. Respondent C menar att beroende på var i 

processen aktörerna befunnit sig har deras grad av medverkan i projektet varierat. 

 

Respondent A berättar att projektet under perioder även innehållit olika delprojekt som till 

exempel arbetat med centralsystem, bussutrustning, biljettautomater och installation. Ett antal 

delprojektgrupper har ansvarat för de olika delprojekten. 
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4.4 Kravprocess 

Kraven behöver fastställas innan en offentlig upphandling kan genomföras, berättar 

Respondent B. När upphandlingen genomförts kommer ett antal anbud in som sedan 

utvärderas. BIMS-projektet startade med en omfattande kravbild och i slutet av projektet 

levererades ett stort system. Respondent B anser att projektet som helhet drivits enligt 

vattenfallsmodellen, även om delleveranser har funnits, till exempel av vissa biljettautomater.  

 

Respondent A beskriver att de i BIMS-projektet gjorde det enkelt för sig och satte sig ned för 

att diskutera kraven för ett nytt biljettsystem. Vad som var bra och vad som var dåligt i 

respektive befintligt biljettsystem diskuterades. De sammanställde även vilken funktionalitet 

som saknades och skulle vara användbar i ett nytt biljettsystem. Motsvarande diskussioner 

genomfördes även lokalt hos respektive aktör. Hos UL var flera avdelningar inblandade i 

denna process, till exempel avdelningar med ansvar för ekonomi, drift och system. Alla som 

deltog i projektet hade god kunskap om biljettsystem redan innan projektet började. 

 

Respondent C berättar att studiebesök genomfördes hos lokaltrafikaktörer i Luleå och 

Göteborg för att titta på deras biljettsystem. Respondent B säger att det inte fanns något 

liknande system i drift när BIMS-projektets upphandling påbörjades, men att Västtrafik 

(Göteborg) driftsatte sitt biljettsystem under projektets gång. Under besöket hos Västtrafik 

undersökte de framför allt hur arbetet med införandet av biljettsystemet sett ut. 

 

Användare medverkade i projektet, dels genom att flera av de som arbetat i projektet själva är 

användare av biljettsystemet och dels genom en förargrupp hos UL som givit synpunkter på 

det gränssnitt som idag används av förarna, säger Respondent B. Respondent A säger att 

skolor haft möjlighet att ge synpunkter på hanteringen av skolkort. Hos X-trafik fördes en 

dialog med förarinstruktörer för att identifiera krav, säger Respondent C. 

     

Varje aktör som deltog i BIMS-projektet förde en intern dialog kring kraven. Aktörerna 

samlades sedan i BIMS-projektet för att skapa en gemensam kravspecifikation. 

Kravspecifikationen skrevs för att fungera för olika arbetssätt hos aktörerna, säger 

Respondent A. Till exempel kan olika aktörer hantera skolkort på olika sätt. 

 

Både Respondent B och C berättar att BIMS-projektet haft ett antal krav på biljettsystemets 

prestanda. Respondent A säger att konsulter tagit fram generella branschkrav från tidigare 

upphandlingar, som diskuterats i BIMS-projektet för att se om de passar upphandlingen. 

Gällande krav på användbarhet säger Respondent B att konsulter hjälpt till i arbetet med 

användbarhet för biljettautomater. 

 

För att samla in krav till kravspecifikationen har arbetsmöten genomförts, berättar Respondent 

B. Respondent A säger att krav samlades in genom att ett antal grupper delades in. Dessa 

grupper fick ansvar för att sammanställa olika underlag som de andra grupperna sedan tog del 
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av. Ett förslag på grunddokumentation togs fram och diskuterades i projektgruppen och de 

deltagande aktörerna beslutade sedan om de kunde stå bakom kraven. 

 

Respondent C säger att kraven sammanställdes i upphandlingsdokument där potentiella 

leverantörer skulle svara på ifall de kunde uppfylla kraven eller inte. Respondent A säger att 

dokumenten var tydligt uppdelade, till exempel i ekonomi och teknik. 

 

Enligt Respondent B togs besluten om vilka krav som skulle tas med under ett antal 

arbetsmöten. Kraven delades in i skallkrav och börkrav. Skallkraven var absolut nödvändiga 

medan börkraven inte ansågs lika viktiga. Projektgruppen försökte hitta en balans mellan 

skall- och börkrav för att få relevanta anbud både när det gäller pris och kvalitet. Respondent 

A säger att de strävade efter att hitta generella lösningar som passade de deltagande aktörerna 

och betonar att det var lätt för projektgruppen att enas. Konsulternas roll var att klargöra 

bilden av vad ett genomfört krav skulle innebära. Respondent C berättar att konsulter deltog 

och hjälpte till att stryka krav som ansågs onödiga eller kunde försvåra systemets leverans. 

 

Respondent B säger arbetet resulterade i en kravspecifikation som till största del innehöll krav 

på funktionalitet, det vill säga vad systemet ska kunna utföra. Det fanns även ett antal 

tekniska krav, till exempel på teknisk tillgänglighet. Senare i processen togs en 

systemspecifikation fram, utifrån kravspecifikationen och det kontrakt som skrivits med 

leverantören. I systemspecifikationen fanns tekniska krav som tagits fram utifrån 

funktionalitetskraven. 

 

Under projektets gång har det hos UL skett förändringar av vilka krav som systemet ska leva 

upp till, berättar Respondent B. Till exempel har kontanthanteringen försvunnit helt i UL:s 

busstrafik, vilket medfört att krav gällande kontanthantering inte längre är i fokus för UL. 

4.5 Utvärdering utifrån ställda krav 

Ett flertal leverantörer lämnade anbud på det nya biljettsystemet. Leverantörernas ekonomiska 

situation var det första som kontrollerades för att se om de var kvalificerade, säger 

Respondent A. 

 

Respondent B berättar att anbuden i stort sett följde samma princip och påminde om varandra 

när det gäller hårdvara. Skillnaden låg till största delen i den visuella utformningen. Anbuden 

innehöll information som visade hur de olika delarna av systemet såg ut och att kraven 

uppfyllts. Där presenterades gränssnitt övergripande och en schematisk bild visade hur 

systemet var uppbyggt. Förslagen utvärderades genom att projektgruppen delade in grupper 

med olika ansvarsområden, till exempel ekonomi och projektgenomförande, som utvärderade 

respektive del av systemet med prioritet på de krav som ansågs viktigast. 
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Utvärderingsprocessen kompletterades med frågor kring anbudet dels för att klargöra hur 

anbudsgivarna tänkt vid specifika situationer och dels för att undvika missförstånd.  

 

Respondent A säger att utvärderingarna genomfördes i projektgruppen, men det förekom även 

att kollegor med relevant kunskap och erfarenhet fick ge synpunkter. Förslagen utvärderades 

utifrån de skallkrav som fanns, cirka 600-700 stycken, och 10-20 personer arbetade med att 

utvärdera de aktuella anbuden. Varje person utvärderade sedan två anbud mer detaljerat. De 

anbud som gick vidare i processen utvärderades sedan mer noggrant. 

 

Respondent B berättar att studiebesök genomfördes hos de två anbudsgivare som ansågs mest 

intressanta för att se hur dessa verksamheter arbetade. Slutligen skedde en prisförhandling. 

Respondent C berättar att besök även genomfördes hos anbudsgivarnas referenskunder. När 

en leverantör sedan valdes låg pris och bedömd förmåga att leverera till grund för beslutet. 

Bedömningen av leveransförmåga baserades på att leverantören tidigare levererat omfattande 

system. 

 

Skallkraven har prioriterats i det fortsatta arbetet efter att utvärderingarna genomförts, säger 

Respondent A. De krav som ställts utvärderades kontinuerligt och detta arbete 

dokumenterades. Kraven testades i olika delar av projektet med hjälp av en programvara. 

 

Enligt Respondent B har att ett antal prototyptester genomförts under projektets gång. Dels 

för att utvärdera användargränssnitt och dels för att utvärdera hårdvara. Respondent A menar 

att prototyptesterna varit ett sätt för leverantören att visa att systemet uppfyller de krav som 

ställts. När det gäller användargränssnittet fick UL en grund som de använt för att göra egna 

förslag. UL:s entreprenörer har fått tycka till om utseendet för den del av användargränssnittet 

som berör förarna. Kunder har givits möjlighet att testa användargränssnittet på en dator. 

Dessa tester genomfördes inte av UL, utan av en annan aktör i projektet och då utan 

deltagande av leverantörens utvecklare. 

 

Respondent B berättar vidare att de på UL byggt virtuella prototyper under arbetet med att ta 

fram gränssnitt. I detta arbete har de kunnat påverka gränssnittets utseende och välja vilka 

funktioner som ska vara tillgängliga. Det är i denna form som gränssnittet för UL:s förare 

utvärderats. Ett annat exempel hur prototyper använts i projektet är de fyra biljettautomater 

som ingår i ett pilottest i Uppsala. Innan biljettautomaterna tillverkades lämnade leverantören 

ritningar som bearbetades i omgångar och en kravspecifikation med flödesschema. UL har 

utvärderat såväl mjuk- som hårdvara och fick även i ett tidigt skede ta del av ett 

användargränssnitt. Från och med mitten av december testas biljettautomaterna i drift på 

Uppsala Centralstation. Via användargränssnittet upplyser biljettautomaterna kunderna om att 

automaten ingår i ett pilottest, men att den är i drift och att biljettköpet faktiskt genomförs. 

Efter pilottestet kommer biljettautomaterna att serietillverkas. Respondent A säger att de krav 

som ställts ligger till grund för framtagande av biljettautomater. 
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Respondent C säger att de fick prov på hårdvara och gränssnitt under projektets gång. De åkte 

även till Östergötland, där en äldre modell av hårdvaran används, för att undersöka denna. 

Vidare menar Respondent C att en fördel med systemet är att de kunnat utforma stora delar av 

användargränssnittet på egen hand. Hos X-trafik började arbetet med att de tog fram ett enkelt 

gränssnitt i pappersformat som användes som diskussionsunderlag med X-trafiks förare. 

Synpunkterna från den versionen togs sedan vidare för att en tid senare kunna presentera ett 

nytt förslag. De har inte genomfört några användargränssnittstester mot kund, men däremot 

fått information om hur det nya biljettsystemets användargränssnitt fungerar hos andra aktörer 

i BIMS-projektet. 

 

Respondent B berättar att ett fabriksprov genomfördes när leveransen av systemet närmade 

sig. Fabriksprovet innebar att systemets alla delar testades hos leverantören. Under testet 

uppdagades brister som leverantören åtgärdade innan fabriksprovet kunde slutföras. När 

fabriksprovet var genomfört testades systemet i Uppsala med Värmlandstrafik och 

Karlstadsbuss som testobjekt, eftersom de ingick i den första etapp som skulle införa 

systemet. Testningen bestod dels av funktionella tester där de krav som fanns i 

kravspecifikationen kontrollerades och dels av så kallade processtester. Ett processtest kunde 

till exempel vara att en tidtabell importerades, preparerades och distribuerades. Sedan 

kontrollerades tabellen för att se om den fungerade som planerat. 

 

Inför UL:s lansering genomfördes ett test med cirka 500 testfall sommaren 2013, där ett antal 

fel upptäcktes och rapporterades. Efter cirka en månad hade leverantören åtgärdat felen och 

biljettsystemet driftsattes.  

 

Respondent A berättar att synsättet på hur biljettsystemet skulle utvärderas skilde sig mellan 

beställare och leverantör. Leverantören ville sätta systemet i drift för att testa systemet, medan 

beställarna ville dokumentera och verifiera att allt fungerar innan biljettsystemet nådde kund. 

Enligt de specifikationer som fanns skulle leverantören tillhandahålla prototyper inför varje 

etapp, det har dock inte alltid fungerat som de kommit överens om. 

 

Det har förekommit kritik mot projektet som främst handlat om att projektet tagit lång tid. 

Respondent A menar att det varit en utmaning att bevara intresset internt för projektet i och 

med att projektet pågått under en lång tidsperiod. Överklaganden och andra faktorer har 

påverkat tidsplanen. Det som Respondent A ser som positivt är att samarbetet mellan de 

inblandade lokaltrafikaktörerna fungerat väldigt bra, något som bekräftas både av Respondent 

B och av Respondent C. 

4.6 Skillnad mellan gammalt och nytt biljettsystem 

Respondent A beskriver det nya biljettsystemet som ett helt nytt system och inte en 

uppdatering av det gamla biljettsystemet. UL:s gamla biljettsystem hade en kärna av 
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funktioner, där det fanns ett antal kringsystem som till exempel hanterade autogiro eller 

spärrningar, till skillnad från det nya systemet där all funktionalitet samlats i ett 

centralsystem. 

 

Den stora skillnaden med det nya biljettsystemet är att många processer automatiserats. Ett 

antal processer genomförs på liknande sätt som tidigare, men har förenklats avsevärt. Från att 

ha skrivit in information manuellt i systemet, läses den nu in automatiskt, för att sedan 

kontrolleras, säger Respondent A. 

 

Ett exempel på automatisering är processen för spärrningar av förlorade kort där 

biljettsystemet nu kan göra egna kontroller och dra egna slutsatser. Systemet kan också 

distribuera spärrningarna automatiskt, något som tidigare krävde manuell hantering. Ett annat 

exempel på manuell hantering som automatiserats är att förare tidigare behövde redovisa 

skiftets försäljning manuellt genom att ta ut och lämna in en diskett från biljettmaskinen. Med 

det nya biljettsystemet är denna process automatiserad, säger Respondent A. Respondent B 

ger ytterligare exempel på arbetssätt som förändrats efter införandet av det nya 

biljettsystemet. Tidigare var de biljettkort som levererades till UL:s försäljningsombud 

aktiverade och färdiga att använda, medan biljettkorten i det nya biljettsystemet aktiveras 

först vid försäljningstillfället. UL kommer även att lansera en ny e-handel där kunden själv 

kan registrera och ladda sitt biljettkort. Tidigare bestod e-handeln av ett beställningsformulär 

som vid beställning krävde manuell hantering av UL.  

 

Respondent B berättar att det gamla biljettsystemet innehöll kontantströmmar som bevakades, 

till skillnad från det nya biljettsystemet som är ett kontantfritt system. Även Respondent A 

berättar detta och menar att kontanthanteringen försvunnit (unt.se, dec-2010) och att 

funktionalitet för betalkort införts. 

 

För UL:s del är de kontaktlösa biljettkorten (ul.se, okt-2013) nya, berättar Respondent B. 

Dessa biljettkort är en förutsättning för delar av det nya biljettsystemets funktionalitet. 

Respondent A säger att till skillnad från utrustningen i UL:s gamla biljettsystem har 

utrustningen i det nya biljettsystemet inga rörliga delar, vilket gör att utrustningen inte kräver 

service i samma utsträckning som tidigare. 

 

Respondent A menar att det nya systemet ökar nyttan för UL:s kunder eftersom två biljettkort 

nu blivit ett kort. Detta med anledning av att de nu endast använder ett biljettsystem 

(sverigesradio.se, aug-2013). En annan fördel är att UL med det nya biljettsystemet utökar 

möjligheten för biljettkortsförsäljning. UL kommer även ha större möjlighet att ta fram nya 

produkter och det kommer finnas möjlighet att använda samma biljettkort i andra delar av 

landet. Även Respondent B lyfter fram de utökade möjligheterna för kunder att förnya sina 

produkter och ladda sina biljettkort. UL har under den senaste tiden ställt ut biljettautomater 

med möjlighet att ladda biljettkort, vilket tidigare inte funnits. 
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Respondent C berättar att X-trafiks gamla biljettsystem var nyare än det biljettsystem UL 

tidigare använde. För X-trafik innebar det att de redan hade infört funktioner som till exempel 

kontaktlösa kort, e-handel och autogiro. Den stora skillnaden efter systembytet är att de nu 

kan samarbeta med andra aktörer när det gäller resor över länsgränser samt att det nya 

biljettsystemet förenklar processen vid förändring av produkter, priser och kampanjer. 
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5. Analys 

I det här kapitlet använder vi den teori som tidigare presenterats för att analysera insamlat 

empiriskt material. Analysen sker genom att vi jämför vad teorin säger mot de resultat vi fått 

in genom våra intervjuer. 

5.1 Kravanalys 

Dennis, Wixom och Roth (2010, ss 105-112) beskriver tre tekniker för att analysera krav. 

Författarna beskriver även en rad aktiviteter som är vanliga att genomföra när de tre 

teknikerna tillämpas. I det fall vi undersökt har det inte uttalats att någon specifik teknik för 

kravanalys använts. Däremot har vi under vår datainsamling sett att det finns arbetssätt som 

påminner om de tekniker som litteraturen tar upp, vilket vi kommer att redogöra för i detta 

avsnitt. I nedanstående tabell (se tabell 2) ser du vilka aktiviteter för kravanalys som använts i 

det fall vi studerat. Därefter beskriver vi hur de aktuella aktiviteterna använts i fallet. Slutligen 

följer en analys av vilken analysteknik vi anser ligger närmast arbetssättet i fallet. 

 

 

Tabell 2. Tabellen visar vilka aktiviteter inom Dennis, Wixom & Roths (2010) kravanalystekniker som använts i 

fallstudien. 
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Problem analysis 

Enligt Respondent A har personerna som arbetat med projektets kravanalys- och 

kravinsamlingsprocess haft god kunskap om biljettsystem redan innan projektet startade. De 

har på så vis kunnat bidra med kunskap och erfarenhet för att ta fram krav på det nya 

biljettsystemet. Utöver det så har frågan diskuterats ute i organisationerna. På UL har åsikter 

och önskemål samlats in från avdelningar där det gamla biljettsystemet användes. Detta 

stämmer väl överens med vad teorin säger om problem analysis, det vill säga att användare 

och chefer får tala om vilka problem de upplever och komma med lösningsförslag (Dennis, 

Wixom & Roth 2010, s 106). 

 

Root cause analysis 

Under våra intervjuer framkom det att problem funnits med biljettutrustningen i det gamla 

biljettsystemet, exempelvis med biljettautomater som krävde mycket service. Respondent A 

menar att orsaken till detta var att utrustningen innehållit rörliga delar som blivit utslitna med 

tiden. I det nya biljettsystemet förekommer inga rörliga delar i utrustningen, vilket innebär att 

service inte krävs i samma utsträckning som tidigare. Det anser vi visar att UL har analyserat 

problemens orsak och sedan vidtagit åtgärder, vilket överensstämmer med vad teorin säger 

om root cause analysis (Dennis, Wixom & Roth 2010, s 106 - 107). 

 

Duration analysis 

Respondent A berättar att dataöverföringen mellan biljettmaskiner och centralsystemet sker 

automatiskt i det nya biljettsystemet. Överföringen sker när föraren går av sitt skift. I UL:s 

gamla biljettsystem sköttes detta manuellt av föraren, som själv fick lämna in en diskett vid 

skiftets slut. På detta sätt har UL förkortat tiden i en delprocess och därmed effektiviserat den 

totala processen, vilket vi anser påminner om vad teorin säger om duration analysis (Dennis, 

Wixom & Roth 2010, s 108). 

 

Informal benchmarking 

Informal benchmarking innebär att titta på hur något fungerar hos andra organisationer för att 

sedan använda den kunskapen för att förbättra den egna organisationens processer (Dennis, 

Wixom & Roth 2010, s 110). I BIMS-projektet har de enligt Respondent B gjort studiebesök i 

bland annat Göteborg. Där tittade de på hur Västtrafik arbetade med införandet av sitt nya 

biljettsystem. Respondent C berättar att det även gjordes studiebesök i Östergötland för att 

undersöka hur hårdvara fungerar. Införandet av det nya biljettsystemet i BIMS-projektet har 

skett i etapper. Aktörer som infört systemet i någon av de senare etapperna har kunnat dra 

lärdom av tidigare införanden, vilket kan sägas vara benchmarking mellan de deltagande 

aktörerna. 

 

Activity elimination 

UL har under projektets gång tagit bort kontanthanteringen. Tidigare biljettsystem 

kontrollerade kontantströmmar, vilket inte sker i det nya biljettsystemet. Kontanthanteringen 

är dock inget som tagits bort samtidigt som det nya biljettsystemet införts, utan det skedde 
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redan 2010. Activity elimination innebär att en aktivitet utvärderas, i det här fallet 

kontanthantering, för att kunna avgöra ifall den kan tas bort från en process (Dennis, Wixom 

& Roth 2010, ss 111-112). 

 

Sammanfattning 

Business process improvement är den analysteknik som vi bedömer ligger närmast det sätt 

som UL genomfört kravanalysen på. Ovanstående genomgång av vilka aktiviteter från de tre 

analysteknikerna som använts ligger till grund för denna bedömning, liksom den 

sammanfattande beskrivning som teorin ger för varje analysteknik. Aktiviteter inom 

analysteknikerna business process automation och business process reengineering har 

visserligen genomförts i UL:s projekt, men business process improvement är den analysteknik 

som ligger närmast det praktiska arbetet om vi ser till helheten. Det nya biljettsystemet har 

förändrat arbetssätt och automatiserat processer, men den huvudsakliga verksamheten bedrivs 

på samma sätt som tidigare. Detta stämmer överens med vad teorin säger om business process 

improvement (Dennis, Wixom & Roth 2010, s 107-110). Vår datainsamling visar inte att 

aktiviteterna duration analysis och activity elimination genomförts med en systematisk 

genomgång av systemets processer, vilket teorin säger. Vi har ändå valt att ta med 

aktiviteterna i vår analys eftersom vi hittat exempel på delprocesser som tidseffektiviserats 

respektive tagits bort. Att aktiviteterna tillämpats på de nämnda delprocesserna tror vi grundar 

sig i kunskap, utifrån insyn i verksamheten och erfarenheter, om att dessa processer behöver 

åtgärdas.  

5.2 Kravinsamling 

Vår teori tar upp en rad metoder för att samla in krav. Respondent A berättade att 

kravinsamlingen innebar att aktörerna gemensamt i BIMS-projektet och hos varje aktör 

analyserade vad som var bra och vad som kunde förbättras i dåvarande system. Olika 

avdelningar tillfrågades hos UL, för att samla in krav från organisationen. Enligt Respondent 

B genomfördes sedan arbetsmöten i BIMS-projektet med deltagare från de olika aktörerna. 

Där diskuterades för- och nackdelar med existerande system och vilka funktioner som 

saknades. Dessa arbetsmöten anser vi kan likställas med det Eriksson (2007, s 68) kallar 

workshops, eftersom workshops beskrivs som ett tillfälle för intressenter att träffas och 

diskutera idéer. Deltagarna diskuterade sedan fram vilka krav anbuden på det nya systemet 

skulle leva upp till, detta för att uppnå en viss standard på anbuden. Vid dessa tillfällen 

gjordes en avvägning av vilka krav som var skallkrav och vilka som var börkrav. Detta 

gjordes för att hitta en rimlig nivå på pris och kvalitet hos anbuden. Det överensstämmer med 

vad Eriksson (2007, sid 106, 110) menar är anledningen till att krav prioriteras efter 

värdeskalor. 
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5.3 Krav vid utvärdering och test  

Under upphandlingen av det nya biljettsystemet kontrollerades anbudsgivarnas ekonomiska 

situation och de inkomna anbuden utvärderades utifrån de krav som ställts, säger Respondent 

A. När en leverantör valdes var även leverantörens förmåga att leverera och pris viktiga 

faktorer, berättar Respondent C. Den teori vi utgått från hävdar att beslut kring införande av 

ett IT-system bör grundas på kostnader, nytta samt tekniska och organisatoriska risker 

(Dennis, Wixom & Roth 2010, s 43). Vi anser att detta kan vara tillämpbart vid val av 

leverantör eftersom även detta val enligt vår mening bör grundas på kostnad, nytta och risk. 

Vi bedömer att de i BIMS-projektet försökt minimera de risker som teorin tar upp genom 

utvärdering av kravuppfyllnad, leveransförmåga och ekonomi hos anbudsgivarna. 

 

Senare under projektet genomfördes prototyptester för utvärdering av gränssnitt. Respondent 

B berättar till exempel att förare och förarinstruktörer fick möjlighet utvärdera det gränssnitt 

som förare nu använder med hjälp av en virtuell prototyp. Hos X-trafik användes enligt 

Respondent C en pappersprototyp av ett förargränssnitt. Förarna fick sedan ge synpunkter och 

komma med idéer kring hur gränssnittet skulle utformas. Kopplar vi det till teorin (Benyon 

2010, ss 185, 187-88) ser vi att både low fidelity- och high fidelity-prototyper har använts i 

dessa sammanhang. Wiegers (2009, s 519) tar upp exempel på information som kan samlas in 

vid en utvärdering, till exempel om prototypen innehåller förväntad funktionalitet eller om 

något saknas. Sett till vad vår empiri säger om utvärderingarna av förargränssnittet kan vi dra 

slutsatsen att utvärderingarna genomförts för att samla in denna information. 

 

I BIMS-projektet har kunder testat kundgränssnittet. Testet bestod av en prototyp av 

gränssnittet som presenterades på en dator vilket tyder på att detta var en high fidelity-

prototyp (Benyon 2010, s 185). Detta utfördes inte av UL, utan av en annan aktör i projektet. 

Systemleverantören har inte haft någon av sina utvecklare med under testerna, som Smith och 

Dunckley (2002, s 827) föreslår. Benyon (2010, s 226) skriver att utvärdering ska genomföras 

så nära slutanvändarna som möjligt. Respondent A berättade om UL:s pilottest med 

biljettautomater vilket är ett tydligt exempel på detta. Biljettautomaterna är under pilottestet i 

drift och används av UL:s kunder, det vill säga slutanvändarna. 

 

Inför leverans testades systemet i flera omgångar enligt Respondent B. Systemet testades först 

i sin helhet hos leverantören och liknande test har sedan genomförts i Uppsala. I testerna har 

det kontrollerats att de krav på funktionalitet som funnits med i kravspecifikationen varit 

uppfyllda. De brister som påträffats har återkopplats till leverantören, som åtgärdat bristerna 

och sedan har en ny testomgång genomförts. Detta stämmer väl överens med vad vår teori 

säger om varför system bör testas, det vill säga att syftet är att hitta fel innan de når 

användaren och säkerställa att felen åtgärdas (Eriksson 2008, sid 233 ). Det är också tydligt 

att det har skett ett iterativt arbete med testningen av systemet. Efter genomförda tester har 

problem uppdagats, åtgärdats och sedan har testerna slutförts. Dennis, Wixom & Roth (2010, 

ss 434, 443) skriver att kravtester genomförs för att se att ett system uppfyller ställda krav på 
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vad systemet ska klara av att utföra. Respondent B berättar vidare att de tester som 

genomförts bland annat har syftat till att se om de krav på funktionalitet som funnits med i 

kravspecifikationen blivit uppfyllda. I och med detta ser vi att kraven använts i testfasen på ett 

liknande sätt som litteraturen föreslår.  

 

I vårt teoriavsnitt tar vi upp hur kravarbetet påverkas av den utvecklingsmetod som används. 

Utvecklas ett system enligt vattenfallsmodellen behöver kraven bestämmas innan systemet 

konstrueras (Dennis, Wixom & Roth 2010, ss 47-48). Används däremot en agil 

utvecklingsmetod kan kraven förändras under senare delar av systemutvecklingsprocessen 

(Gustavsson 2013, s 37). Ovan gavs exempel på iterativt arbete vid testning. Iterativt arbete 

har också skett vid framställning av kravspecifikationen. Där bearbetades kraven i omgångar 

för att hitta en bra nivå på vilka krav som skulle finnas med i specifikationen. Ett ytterligare 

exempel på iterativ arbetsgång är vid utvärdering av prototyper där leverantören först givit ett 

utkast som beställaren sedan återkopplat synpunkter på. Därefter har leverantören uppdaterat 

utkastet. I projektet som helhet ser vi dock en tydlig sekventiell övergång mellan delfaserna. 

Till exempel hur arbetet med kravanalys och kravinsamling avslutades innan systemet började 

konstrueras. Detta tillsammans med att systemet levererades som en helhet anser vi stämmer 

överens med vad teorin (Dennis, Wixom & Roth 2010, ss 47-48) säger om utveckling enligt 

vattenfallsmodellen. 
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6. Slutsats, reflektion och vidare forskning 

I det här avsnittet drar vi slutsatser utifrån vår analys. Vi beskriver i vilken utsträckning våra 

slutsatser kan generaliseras och ger även förslag på områden för framtida forskning. 

6.1 Slutsats 

I avsnitt 1.1 presenterade vi våra forskningsfrågor och i detta avsnitt besvarar vi dessa. 

 

 - Hur skiljer sig en beställares praktiska arbete från teorin när det gäller att analysera, samla 

in och prioritera krav? 

 

I vår fallstudie har vi fått inblick i det praktiska arbetet med kravhantering. Efter genomförd 

analys kan vi dra slutsatsen att det praktiska arbetet med krav inte alltid har den tydliga 

uppdelning som teorin har. Istället blandas de i teorin uppdelade teknikerna i det praktiska 

arbetet. Utifrån detta har vi dragit slutsatsen att olika tekniker kombineras till ett arbetssätt 

som passar projektet och dess deltagare. Kravhantering i praktiken påverkas således av 

projektdeltagarnas erfarenhet och kunskap inom det aktuella området, snarare än att avgränsas 

till och utgå från en specifik teori. Det bästa exemplet är att aktiviteter från alla de tre 

teknikerna för kravanalys, som vi tagit upp i vårt teoriavsnitt, har använts i det fall vi studerat. 

Vi har fått veta att projektets deltagare hade god kunskap om biljettsystem redan innan 

projektet började. Det har även beskrivits hur deltagarna ville göra det enkelt för sig och 

därför satte sig ned för att diskutera vilka krav som skulle finnas med i ett nytt biljettsystem. 

Detta arbetssätt tror vi var möjligt tack vare deltagarnas kunskaper om biljettsystem och vi 

tror även att arbetssättet valdes för att det enligt deltagarnas erfarenhet var det bästa sättet för 

att få en bra start på arbetet. Troligtvis påverkar även faktorer som tid och ekonomiska 

resurser till att bestämma arbetssättet vid kravhantering. Detta är dock inget som undersökts i 

denna uppsats. 

 

- I vilka delar av systemutvecklingsprocessen använder beställaren dessa krav? 

 

Efter att kraven fastställts kan vi i vår fallstudie se att kraven använts i senare delar av 

systemutvecklingsprocessen. När leverantör av systemet upphandlades fick anbudsgivarna 

visa i sina anbud att de klarade av att uppfylla kraven. Huruvida kraven kunde uppfyllas var 

en av de avgörande delarna när anbuden sedan utvärderades. Senare i 

systemutvecklingsprocessen har ett antal prototyper tagits fram och utvärderats. Vissa 

prototyper, som till exempel förarnas användargränssnitt, har UL själva tagit fram. Här har 

syftet varit att skapa ett gränssnitt som fungerar bra för förarna. Andra prototyper har tagits 

fram av leverantören och varit ett verktyg för leverantören att visa att krav är uppfyllda. 

Kraven användes även inför biljettsystemets leverans. Systemet testades innan leveransen och 

till det togs ett antal testfall fram utifrån de krav som ställts på systemet. Sammanfattat ser vi 



33 

 

att kraven används vid val av leverantör, vid utvärdering av prototyper och vid framtagandet 

av testfall inför testning av biljettsystemet. 

 

Vi anser, baserat på vår empiri och analys, att detta projekt till största del följt 

vattenfallsmodellen, där kraven fastställts i ett tidigt skede av processen. Ifall någon av de 

agila utvecklingsmetoderna använts hade det troligtvis inneburit större möjligheter att 

utveckla och förändra kraven under projektets gång. I detta projekt har det dock inte varit 

möjligt, dels med anledning av att kraven behövde fastställas innan upphandlingen och dels 

med anledning av att systemet var stort och komplext.  

6.2 Reflektion 

29,5 miljoner resor med bussar och tåg genomfördes på uppdrag av UL under 2011 (Om vårt 

uppdrag, ul.se, nov-2012). Att byta biljettsystem berör med andra ord en stor verksamhet och 

många människor vilket gör fallet intressant. Ytterligare en faktor som gör fallet intressant är 

att UL är en av åtta aktörer som deltagit i det projekt, BIMS-projektet, som arbetat med att ta 

fram ett nytt biljettsystem. De deltagande aktörerna har behövt komma överens om vilka krav 

som ska ställas på biljettsystemet, vilket gör kravarbetet till en mer komplex process jämfört 

med om projektet omfattat endast en aktör. 

 

I vårt metodavsnitt tar vi upp Walshams (Walsham genom Oates 2006, ss 145-146) fyra typer 

av generalisering. Våra slutsatser ger insikt och kunskap om en specifik situation, det vill säga 

hur det praktiska arbetet med krav utförts i det fall vi studerat. Uppsatsen ger kunskap om 

kravhantering i stora projekt med många deltagare och visar vilka skillnader och likheter som 

finns mellan teori och praktik. Det är svårt att dra generella slutsatser utifrån endast ett fall, 

men vi tror ändå att dessa slutsatser kan vara generella för fall där omfattande och komplexa 

system ska upphandlas. Detta eftersom vattenfallsmodellen, enligt den teori vi utgått från, är 

lämplig för dessa fall, vilket innebär att kraven fastställs i början av processen och systemet 

levereras som en helhet i slutet av processen. 

 

Denna uppsats har sin utgångspunkt i de teoretiska kunskaper om kravhantering vi samlat på 

oss under vår utbildning. Med praktisk erfarenhet av ämnet är det möjligt att ytterligare 

samband och skillnader mellan teori och praktik kunnat uppvisas. 

6.3 Vidare forskning 

För att ytterligare undersöka forskningsområdet kan liknande studier genomföras på andra fall 

där komplexa IT-system upphandlats. Detta för att se om de slutsatser vi anser vara generella 

verkligen är det. Det är även intressant att titta närmare på den här typen av fall ur ett 

projektledningsperspektiv, då flera fristående organisationer samarbetat i projektet. En av våra 
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slutsatser är att projektdeltagarnas erfarenhet och kunskap påverkar valet av arbetssätt. Ett 

ämne för vidare forskning är att även titta på hur faktorer som tid och ekonomiska resurser 

påverkar arbetssättet vid kravhantering. 
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Bilaga A – Intervjumall 
 

Presentation av respondenter 

- Vilken yrkesroll har du? 

- Hur länge har du haft den rollen? 

- Vad var din roll i projektet? 

 

Inledande frågor - Bakgrund 

- Hur och varför startade projektet med det nya systemet? 

- Vad saknades i det gamla systemet? 

- Fanns det problem med det gamla systemet? 

- Utvärderade ni hur olika processer i det gamla systemet fungerade? 

- Är det nya systemet helt nytt eller en uppdatering av det gamla systemet? 

 

Projektet 

- Hur har arbetet med det nya systemet varit organiserat? 

- Hur har ni arbetat med samarbetspartners och leverantörer? 

 

Nytt system - Krav 

- Har det nya systemet förändrat hur organisationen arbetar operativt? 

- Har någon process som tidigare var manuell automatiserats i det nya systemet? 

- Finns det någon ny teknik som ni drar nytta av i det nya systemet? 

- Hur ökar det nya systemet kundnyttan? 

- Har ni gjort någon benchmarking, tittat på något liknande system hos någon annan aktör? 

- Hur har ni identifierat krav på det nya systemets funktionalitet? 

- Hur har ni identifierat icke-funktionella krav, som till exempel krav på användbarhet? 

- Hur har insamlingen av krav gått till? 

- Hur har ni sammanställt och dokumenterat dessa krav? 

- Hur beslutade ni vilka krav som skulle finnas med? 

 

Förslag/Prototyper - Utvärdering av förslag utifrån ställda krav 

- Har ett eller flera lösningsförslag för det nya systemet funnits? 

- Hur har ni utvärderat att förslagen uppfyller de krav ni ställt? 

- Vem/vilka har deltagit i utvärderingen? 

- Vad har utvärderats? 

 

Övrigt 

- Vad har gått enkelt? Vad har varit utmaningar? 

- Vilka vägval har gjorts under projektets gång? 

- Har det förekommit kritik mot projektet och dess resultat? 

 


