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Sammanfattning 

 

Då IT idag spelar en central roll inom i stort sett varje organisation ökar även kravet på 

organisationen att förstå verksamheten och dess processer och vilka problem man försöker lösa 

med hjälp av IT. I denna studie kommer vi försöka identifiera de problem som är kopplade till 

kravhantering och kommunikation i ett multi-nationellt företag där kravinhämtningsprocessen 

sker kontinuerligt snarare än projektbaserad. Vi kommer också att försöka föreslå lösningar på de 

problem vi identifierar. Datainsamlingen har skett via enkäter och intervjuer. Enkäten skickades 

ut till slutanvändarna av systemen och intervjuerna riktades till fyra nyckelintressenter i 

kravhanteringsarbetet. Den insamlade datan har ställts mot tidigare studier inom området som 

berör utmaningar inom kravhantering samt vanliga problem inom kommunikation. Vi har även 

försökt utvinna användbar insikt i ämnet genom att titta på teman i datan. Resultaten av vår 

studie tyder på en avsaknad av en definierad kravvalideringsstruktur, och att 

kravhanteringsprocessen i denna kontext är ett väldigt komplext åtagande som kräver en tydlig 

kommunikationsstrategi. 

 

Nyckelord: globala organisationer, kravhantering, kravinhämtning, kommunikation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

As IT nowadays plays a central role in almost all organisations, it also increases the need for 

organizations to understand the business and its processes and which problems the use of IT 

intends to solve. In this study we will try to identify problems associated with requirements 

elicitation and communication in a multi-national company where this process is continually 

ongoing rather than project-based, and we will also propose ways to improve in the problematic 

areas we discover. The empirical data has been gathered through an initial questionnaire aimed at 

end-users as well as four in-depth interviews with key stakeholders at the company. The 

collected data was compared to earlier studies broaching the subject of challenges in 

requirements elicitation as well as common problems of communication. We also tried to extract 

useful insight in this subject area by searching for common themes in the data. Results of our 

study indicate a lack of requirement validation structure, and that the requirements elicitation 

process in this scope is a very complex commitment which requires a clear communication 

structure. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 

IT är idag ett allmänt verktyg som används inom i stort sett alla organisationer och företag. 

Syftet med att implementera IT i en verksamhet är att förenkla och stödja verksamhetens 

arbetsprocesser. I takt med att IT används i allt större utsträckning ökar även kravet på 

organisationen att förstå sig på verksamheten och dess processer, och vad för problem man 

försöker lösa med hjälp av IT.  

 

Vi har valt att göra en undersökning på hur man inom större organisationer som arbetar med 

globala processer ser till att IT system som utvecklas överensstämmer med de olika krav som 

finns inom organisationen. För att detta ska vara möjligt måste de intressenter som är 

involverade i utvecklingen av systemen vara medvetna om de krav som finns. 

 

För att man ska kunna samla in krav från alla olika områden i en stor organisation är det viktigt 

att kommunikationen fungerar. Arbetet med kravinhämtning är ytterst beroende av hur man 

jobbar med kommunikation (Coughlan, Lycett & Macredie, 2003). 

 

Som del i denna studie har vi kommit i kontakt med ett utvecklingsteam på ett stort 

internationellt företag som arbetar med att utveckla HR-system som överensstämmer med de HR 

processer som finns uppsatta på företaget. Företaget opererar i ett tiotal länder där olika regler 

och avtal spelar in. Systemen som utvecklas används globalt över företagets gränser och inom 

olika användagrupper, där vissa användare är tjänstemän som dagligen använder en dator till 

skift-arbetare som inte har lika hög grad av interaktion med systemen.  

 

För att klara av att förstå sig på hela verksamheten och utveckla globala HR processer som kan 

följas i varje del av företaget har ett arbetssätt tagits fram. Man har delat upp ansvaret i en 

hierarkisk modell bestående av HR partners, HR process counterparts och HR process managers. 

 

HR partnern är den roll som ligger närmast verksamheten och den roll som förekommer mest i 

organisationen. Deras främsta uppgift är att förstå sig på hur verksamheten fungerar och 

supportera cheferna i deras vardagliga arbete, samt ge råd om de HR processer som används, 

t.ex. rekryteringsprocessen. 

 

Inom varje land finns det en eller flera HR Process Counterparts, vars roll innebär att vara 

specialist på processen samt eventuella avvikelser i processen för detta land, t.ex. gällande lagar 

och regler för rekryteringsprocessen. Detta arbete sker tillsammans med HR partners som har 

mer direkt input från verksamheten. 
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HR Process Manager rollen har övergripande ansvarig för varje processområde på hela företaget. 

Denna måste se till att processerna som sätts upp är globala i den utsträckning det går, men måste 

även ta hänsyn till lokala avvikelser. Detta arbete sker med hjälp av input från HR process 

counterparts. 

 

Syftet med detta är att de processer man jobbar enligt ständigt ska förbättras samt implementeras 

i verksamheten för att på bästa sätt stödja chefer och medarbetare på företaget.  

 

För att göra denna studie anpassningsbar till andra områden än just HR har vi valt att referera till 

HR partner som en roll som är lokalt ansvarig för kravhantering, HR process counterpart som en 

roll som är landsansvarig för kravhantering och en HR process manager som en roll som är 

ansvarig för krav på global nivå. 

 

 

1.2 Problemformulering 

 

Att IT projekt ofta fallerar är ett faktum, och de årliga kostnaderna världen över för detta uppgår 

till miljarder (Krigsman, 2012). Forskning har pekat på att en av de vanligast förekommande 

anledningarna till detta är att utvecklare har genomfört en dålig kravinhämtningsprocess och på 

grund av detta skapat ofullständiga eller felaktiga krav för systemet. Det som huvudsakligen 

karaktäriserar en undermålig kravinhämtningsprocess är problem i kommunikation mellan 

intressenter och utvecklare. Språk, kultur, position i organisationen och kunskap om system är 

aspekter som spelar in i den kommunikation som sker under kravinhämtningen och skillnader 

bland dessa kan leda till att kraven som hämtas in missuppfattas av kravinhämtaren (Gonzales & 

Leroy, 2011).  

 

Felaktiga, ofullständiga eller missuppfattade krav leder till brister i system. Uppemot 70 % av 

alla mjukvaruproblem som hittas senare i utvecklingsprocessen kan tillskrivas dålig 

kravinhämtning och analys. Dessa brister visar sig som sagt oftast inte förens väldigt sent i 

utvecklingsprocessen (testningsfasen) och ju längre det tar att identifiera dessa brister, desto 

dyrare blir det att rätta till dem. Det är uppemot 50 gånger dyrare att rätta till sådana brister i 

testningsfasen jämfört med om man hade identifierat och rättat till dem i den kravskapande 

fasen. Därmed bör ett företag som bedriver IT-utveckling ta noga hänsyn till kravinhämtning 

(Gonzales & Leroy, 2011). 

 

Problemet mer specifikt på en global organisation med många slutanvändare i olika länder är 

också att arbetet kring att förstå krav blir än mer komplext, eftersom olika lagar och regler spelar 

in.  
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Utifrån de inledande möten vi hade med vår uppdragsgivare där vi diskuterade företagets 

arbetssätt och dess positiva och negativa aspekter kunde vi se tendenser på problem i 

kommunikationen mellan aktörerna. Ett exempel på detta var då företaget hade inlett utveckling 

av ett nytt system till slutanvändare utan att någon egentlig diskussion med slutanvändarna 

angående deras behov genomfördes, vilket resulterade i att det nya systemet i princip aldrig 

används. 

 

 

1.3 Syfte 

 

Vi vill i denna studie undersöka hur globala organisationer kan arbeta med kravhantering kring 

systemutveckling. Till skillnad från klassisk systemutveckling där kravhantering sker i 

projektform, vill vi i denna studie påvisa ett arbetssätt som tillåter en organisation att 

kontinuerligt jobba med kravhantering och kommunikation för att ständigt ligga i framkant med 

att möta slutanvändarens krav. Detta innebär att när t.ex. ett större systemutvecklingsprojekt ska 

börja så har man redan innan jobbat aktivt med att förstå verksamheten och deras krav och det 

underlättar således den kravskapande fasen i projektet. 

 

Vi vill undersöka det arbetssätt som finns uppsatt på företaget vi har kommit i kontakt med och 

genom studien ta reda på hur väl detta arbetssätt fungerar samt vilka problem som kan 

identifieras. Vår förhoppning är att vi efter avslutad datainsamling och analys påvisa brister och 

styrkor i detta arbetssätt och som senare kan hjälpa andra liknande organisationer med 

systemutveckling och kravhantering. Resultaten vi får ut från denna studie kommer främst vara 

användbara för organisationer som likt företaget strävar efter att kontinuerligt samla in krav från 

olika delar i sin verksamhet. Arbetssättet finns beskriven som en modell i empiridelen i denna 

uppsats. 

 

Syftet med denna studie är även att producera en rapport till uppdragsgivaren med förslag på 

förbättringar i nuvarande arbetssätt. Denna rapport kommer att presenteras till uppdragsgivaren 

separat och är inte en del i denna uppsats. 

 

 

1.4 Frågeställning 

 

Följande forskningsfrågor ämnar denna studie att besvara: 

 

● Hur kan kravinhämtning och kommunikation av krav skötas i en global organisation?  

● Vilka problem finns inom kravinhämtning och kommunikation av krav i en global 

organisation och hur kan man lösa dessa problem? 
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1.5 Avgränsning 

 

Denna studie ämnar sig att undersöka hur globala organisationer arbetar med kravinhämtning 

inom sin organisation och hur de säkerställer att dessa krav är riktiga innan systemutvecklingen 

börjar. Vi kommer att lägga fokus på hur användarkrav från hela organisationen kommuniceras 

vidare till den som är ansvarig för att sammanställa dessa. 

 

Vi kommer inte att fokusera på hur systemutvecklingsarbetet sker mellan kravställare och 

utvecklingsteam. 

 

 
Fig 1. Avgränsning 
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1.6 Disposition 

 

Denna uppsats är indelad i sex avsnitt. Inledning, teori, metod, empiri, analys och avslut och 

diskussion 

I inledningen (1) kommer bakgrunden av studien gås igenom samt information om 

organisationen i fallstudien. 

I teoriavsnitten (2) går vi igenom de teorier som valts som grund för att förklara 

forskningsområdet. 

I metodavsnittet (3) beskrivs metoderna som använts för utförandet av undersökningen och som 

ligger till grund för svar på frågeställningarna.  

I empiriavsnittet (4) redovisas resultat och svar från datainsamlingen.  

I analys (5) analyserar vi och diskuterar de resultat som har uppkommit och kopplar detta till 

teorin. 

I avslut och diskussion (6) presenteras slutsatsen i studien och förslagen på hur väl modellen 

fungerar i praktiken samt så diskuterar vi kring våra egna åsikter gällande studien. 
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2 Teori 
 

I detta avsnitt beskriver vi den teori som är relevant för vår forskning. 

 

 

2.1 Krav 

 

I ett IT-utvecklingssammanhang så avses med krav de beskrivningar och specifikationer för vad 

ett system ska göra, innehålla, vilka tjänster som ska tillhandahållas och vilka restriktioner som 

finns närvarande (Sommerville, 2009).  

 

Dessa krav kan delas in i två grupper, användarkrav och systemkrav. Användarkrav är de krav 

som berör ett system på en mera övergripande nivå angående vad som förväntas av systemet 

samt vilka restriktioner som systemet skall arbeta under. De är ofta formulerade som påståenden 

eller önskningar snarare än detaljer. Systemkrav är i sin tur specifika och beskriver på detaljnivå 

de olika funktionerna och tjänsterna som ska tillhandahållas av systemet. Systemkraven 

sammanställs i ett systemkravsdokument som bestämmer hur ett system ska se ut (Sommerville, 

2009). 

 

 

2.2 Kravskapande (Requirements Engineering) 

 

Kravskapande är den del av utvecklingsprocessen då man definierar, dokumenterar, och 

kontrollerar användar- och systemkrav och är, beroende på vilken utvecklingsmetodik man 

använder sig av, vanligtvis det första steg man tar i ett utvecklingsprojekt (vissa agila metoder 

t.ex. Scrum och XP bedriver kravskapande kontinuerligt genom utvecklingsprocessen) 

(Sommerville, 2009).  

 

"...the requirements activity is not principally about writing a requirements document. Instead, it 

focuses on understanding a business problem and providing a solution for it. Software is there to 

solve some kind of problem." (Robertson & Robertson 2013, s. 1) 

 

Det finns fyra huvudsakliga aktiviteter inom kravskapande; Förstudie, Kravinhämtning och 

analys, Specificering och Validering (Sommerville, 2009). Med tanke på vår frågeställning och 

den process som finns implementerad hos företaget har vi valt att lägga störst vikt vid 

kravinhämtning och validering i vår undersökning. Dessa beskrivs nedan.  
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2.2.1 Kravinhämtning och analys 

 

Kravinhämtning är den första kritiska delen i arbetet med att skapa krav där man med hjälp av 

olika tekniker och metoder försöker samla in detaljerade, relevanta och precisa krav som sedan 

mynnar ut i ett kravspecifikationsdokument. Det är en iterativ process och utgörs av fyra 

huvudsakliga aktiviteter, i ordning, kravupptäckande, kravklassificering och -organisering, 

kravprioritering och -förhandling, och kravspecifikation. Dessa aktiviteter stödjer varandra 

under kravinhämtningen och ger underlag till följande aktivitet i processen. Tanken är att efter 

varje iteration skall förståelsen och kvaliteten för kraven förbättras (Sommerville, 2009). 

 

 
Fig 2. Visualisering av kravinhämtningsprocessen (Sommerville, 2009, s. 101). 

 

 

Kravupptäckande (Requirements Discovery) 

Denna aktivitet innefattar interaktion med intressenter för att upptäcka krav och det är i detta steg 

som själva inhämtningen av krav sker. Några av de metoder som används inom denna aktivitet är 

bl.a. intervjuer, brainstorming, fokusgrupper och fallstudier. 

 

Kravklassificering och -organisering (Requirements Classification and Organization) 

Krav sorteras och organiseras efter hur de är relaterade till varandra så att den som utför 

kravinhämtningsprocessen kan få en överblick på de inledningsvis insamlade kraven.  

 

Kravprioritering och  -förhandling (Requirements Prioritization and Negotiation) 

När man samlar in många krav från många intressenter kommer vissa krav ofta på ett eller annat 

sätt motsäga varandra eller “krocka”. Man ämnar i denna aktivitet att förhandla fram 

kompromisser angående de krav som krockar. 
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Kravspecificering (Requirements Specification) 

De hittills insamlade kraven sammanställs och en ny iteration påbörjas.  

 

Sommerville (2009) menar dessutom att kravinhämtning är en svår process, speciellt då det 

kommer till att förstå de krav som samlas in. Ett vanligt problem han nämner som är relevant för 

vår frågeställning är att intressenter inte är särskilt kunniga när det gäller IT-system. De kan ha 

svårt att formulera deras önskningar på ett förståeligt sätt då de ofta använder egna termer och de 

förväntar sig att utvecklare per automatik skall veta vad deras krav är.  

 

 

2.2.2 Kravvalidering 

 

Kravvalidering är den process i kravskapandearbetet då kraven fastställs att de faktiskt 

överensstämmer med intressenternas önskemål vilket är en väldigt viktig del av kravskapandet 

och den överlappar till viss del med analysdelen i kravinhämtningen (Sommerville, 2009).  

 

Kravvalidering utgörs av användandet av olika kontroller av kraven, så kallade kravkontroller 

(requirement checks), som hjälper en kravinhämtare utvärdera saker som giltighet, konsistens, 

fullständighet, genomförbarhet, och verifierbarhet för kraven (Sommerville, 2009).  

 

Med giltighetskontroll tittar man på om man har specificerat kraven på rätt sätt. Genom att 

fundera över kraven kan ibland nya eller andra funktionaliteter identifieras. Konsistenskontroll 

innebär att försäkra sig om att ett krav inte motsäger ett annat och att det endast förekommer en 

gång. Vid fullständighetskontroll fastställer man att kraven innehåller den funktionalitet som 

eftersöks av intressenten. Genomförbarhetskontroll, man tittar på befintliga system och 

undersöker ifall kraven faktiskt kan implementeras. Verifierbarhetskontroll, krav som samlas in 

behöver dokumenteras på ett sådant sätt att man kan demonstrera att det system man har 

utvecklat verkligen uppfyller kraven (Sommerville, 2009).   

 

 

2.3 Kommunikation under kravinhämtningsprocessen 

 

Eftersom kravinhämtningsprocessen generellt innefattar intensiv kommunikation mellan väldigt 

olika människor sett till deras bakgrund, titel och kunskap, är det viktigt att försäkra sig om att 

denna kommunikation bedrivs på ett bra sätt (Coughlan & Macredie, 2002). Semantiska 

skillnader och “kulturella gap” är högst aktuella problem när det kommer till insamling av krav 

och kräver bemötande av kravinhämtaren. Enligt Coughlan, Lycett & Macredie (2003) måste det 

finnas en balans i kommunikationen mellan kravinhämtare och intressent för att genomföra en 

effektiv kravinhämtning. Coughlan & Macredie (2002) menar dessutom att merparten av de 
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problem som uppkommer inom systemutvecklingsprojekt beror på att kommunikationen till 

någon grad har fallerat.  

 

 

2.3.1 Damian & Zowghi’s kommunikationsmodell  

 

En omfattande studie presenterad av Damian & Zowghi (2003) identifierade en modell med en 

rad antal problem kopplade till kommunikation av krav i en stor global organisation med många 

lokala krav. Modellen identifierar problem inom områdena kulturella skillnader, undermålig 

kommunikation, kunskapshantering och tidsskillnad. Vi har valt att titta på de problem som 

identifierats under kommunikationsdelen av denna modell och nedan har vi har sammanfattat 

några punkter från den modellen där vi har tagit de problem som vi kan identifiera kan vara 

relevanta att adressera för vår egen studie: 

 

Deltagande av globalt, lands, och lokalt ansvariga i kravinhämtningsprocesser 

Svårigheter har identifierats med hur man involverar alla olika aktörer i en global organisation. 

Eftersom att det inte är möjligt att träffa alla olika intressenter måste den globalt ansvariga förlita 

sig på att krav från de landsansvariga är korrekta. Samtidigt måste de landsansvariga förlita sig 

på att kraven som kommit in från de olika lokala områdena stämmer. Här ser man att det uppstår 

problem i och med avsaknad från personlig kontakt mellan den globalt ansvariga och de som är 

lokalt ansvariga nere på fältet.  

 

Bristande informell kommunikation och dålig kunskap om lokalt arbetssätt 

Ett av de mest framträdande problem i detta arbetssätt med utspridda områden för 

kravinhämtning är att det inte finns något rum för “prat vid kaffeautomaten”. I denna uppsättning 

sker istället kommunikationen främst via formella möten, där småprat faller bort och man 

fokuserar istället på de viktigaste ärendena. Detta medför att det är svårt att skaffa sig förståelse 

för hur de lokala områdena arbetar.  

 

Låg nivå av tillit 

Eftersom att man i detta arbetssätt saknar direkt kontakt mellan den globalt ansvarige skapar man 

heller inte så personliga relationer med de olika intressenterna. Detta medför att graden av tillit är 

relativt låg. 

 

Förseningar 

Då krav först samlas in lokalt och senare kommuniceras landsspecifikt via olika kanaler tar 

allting längre tid. Kommunikationen av ett krav som kommer lokalt ifrån måste först gå via den 

landsansvarige innan de kan framföras vidare till den globalt ansvarige. 
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2.3.2 Pa & Zin’s simplifierade kommunikationsmodell 

 

Pa & Zin (2011) har sammanställt en modell som beskriver hur kommunikation färdas i olika 

medium utifrån sex olika kända kommunikationsmodeller. De sammanfattar utifrån de modeller 

de har använt sig av dessa sex element som de huvudsakliga delarna i en 

kommunikationsprocess. 

 

 
Fig 3. Pa och Zin’s kommunikationsmodell (Pa & Zin, 2011) 

 

Source är källan där meddelandet kommer ifrån. Meddelandet är själva meddelandet och channel 

är den kanal eller medium som meddelandet färdas i. Noise beskriver störningar i 

kommunikationen och receiver är den som mottar meddelandet. Pa & Zin (2011) föreslår också 

ett sätt att applicera denna modell i en kravinhämtningsprocess enligt följande: 

  

1. Source är slutanvändare 

2. Message är krav 

3. Channel är de tekniker och kanaler som används 

4. Noise är de utmaningar man stöter på  

5. Receiver är den som är ansvarig för sammanställning av kraven 

6. Feedback är till för att meddelandet ska tolkas på rätt sätt av kravansvarig 

 

Genom att utvärdera varje del av kommunikationsprocessen med denna modell till grund menar 

Pa & Zin att utmaningar kan identifieras och adresseras på ett systematiskt sätt. Dessa 

utmaningar kan kategoriseras i fem kategorier; typ av input, personer involverade, 

kommunikationsfärdigheter, kommunikationsmedium, och procedurer.  

Förslag till att lösa utmaningar inom dessa kategorier inkluderar att bidra kunskap till 

slutanvändare angående hur de bör formulera krav, bidra checklistor till slutanvändare som kan 

användas vid kravformulering, och bidra bra kommunikationskanaler till slutanvändarna för att 

undvika förseningar och missförstånd gällande krav.  

 

En kommunikationsprocess kan enbart anses vara lyckad om mottagaren uppfattar meddelandet 

på samma sätt som sändaren (Shannon-Weaver’s kommunikationsmodell, 1948). 
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3 Metod 
 

3.1 Forskningsstrategi och paradigm 

 

Vi vill genom denna undersökning skapa en djupgående förståelse för den struktur som finns 

implementerad i företaget och hur de aktörer som är involverade i den kommunicerar med 

varandra, samt hitta samband mellan den teori vi presenterat och den data vi samlat in. Detta 

syfte passar väl ihop med det som karaktäriseras av en explorativ fallstudie.  

 

Fallstudie kan definieras som en undersökning av ett fenomen eller ting, ett fall, med syfte att 

utvinna riklig och detaljerad information om fallet i sin naturliga kontext och försöker förklara 

hur och varför någonting sker i en viss situation. Man beaktar de komplexa relationer och 

processer som finns närvarande i fenomenet och man försöker använda en stor mängd datakällor 

för att få en mångfaldig uppfattning (Oates, 2006).  

 

Vårt syfte överensstämmer även med mycket av det som karaktäriserar interpretativ forskning. 

Oates (2006) beskriver interpretativistisk forskning inom IT som ett sätt att försöka förstå 

fenomen och ting ur ett socialt kontext. Man utgår inte från att bevisa eller motbevisa en hypotes 

utan man ämnar identifiera och förklara de tendenser och de åsikter människor tillskriver ett IT 

system eller en process. 

 

Vi inser även att vi inte kommer att kunna förhålla oss helt neutrala i denna undersökning. 

 

 

3.2 Val av empiri 

 

Eftersom det arbete vi utför i denna uppsats har sin grund i ett uppdrag vi tilldelats av Företaget 

så skedde insamling av empiri i den samma. Vi vill med datainsamlingen få en djupare förståelse 

om hur modellen som är implementerad på företaget fungerar och har valt att genomföra vår 

datainsamling med hjälp av två metoder; enkät och intervju. Dessa valdes eftersom vi ville via 

enkäten skapa en inledande förståelse för slutanvändarnas tankar kring kravinhämtning som vi 

sedan kunde bygga vidare på i intervjuerna. 

 

Enkäten behandlar slutanvändarnas åsikter angående de olika system som finns implementerade 

hos företaget idag och hur dessa användare själva vill delta i arbetet med kravinhämtning. 

 

Intervjuer har genomförts för att få en djupare förståelse i hur arbetssättet fungerar och få input 

från de som direkt är inblandade i kravhanteringen. 
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3.3 Enkät 

 

I det inledande skedet av vår undersökning utformade vi en enkät som designades för att ta in 

slutanvändares åsikter kring de aktuella systemen samt hur de kan lämna feedback angående 

dessa.  

 

 

3.3.1 Design 

 

Enkäten delades upp i två delar. Den första delen av enkäten bestod nästan uteslutande utav 

Likert-skala frågor som behandlade dels användarnas nöjdhet med de olika systemen och dels 

deras åsikter kring hur kravhantering går till idag. Syftet med denna del av enkäten var att göra 

en nulägesanalys kring de system som används idag som underlag till rapporten som ska 

sammanställas till uppdragsgivaren. Denna del av enkäten är därav inte en del i den 

vetenskapliga studien och kommer således inte att beröras mer i denna uppsats. 

 

Den andra delen bestod av frågor med flersvarsalternativ samt öppna frågor kring hur en 

slutanvändare själv vill vara med och lämna värdefull feedback. Frågorna från denna del hittas i 

Bilaga B. 

 

 

3.3.2 Urvalsgrupp 

 

För att få en uppfattning om hur HR-systemen uppfattas bland slutanvändarna och hur feedback 

hanteras angående dessa system skickade vi ut enkäter till respondenter i tre landsområden inom 

företaget, närmare bestämt Sverige, Finland, och Polen. Respondenterna i detta urval bestod av 

lokala avdelningschefer inom företaget. Urvalet bland dessa slutanvändare var utvalda i enighet 

med storleken på landet de tillhörde, och vi slumpvalde ut en tredjedel av alla slutanvändare per 

land. Detta resulterade i totalt 180 enkäter utspritt över de tre länderna. 

 

 

3.4 Intervjuer 

 

För att ställa frågor relevanta till informanternas roller tog vi del av rolldokument från företaget 

som kort beskrev de olika ansvarsområden som varje informant hade.  

Generellt för alla frågor som vi ställde gav vi mycket utrymme för informanterna själva att 

förklara. Eftersom studien handlar om att undersöka befintligt arbetssätt försökte vi att inte styra 

informanterna i någon speciell riktning utan istället låta hen prata öppet. Frågorna som användes 

kan hittas i bilaga A. 
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3.4.1 Design 

 

Intervjuerna inleddes med några korta frågor om informantens position och arbetsuppgifter. De 

övriga frågorna följde samma tema igenom alla intervjuer, och fokuserade främst på hur arbetet 

sker kring kravinhämtning och hur kraven kommuniceras vidare till nästa led. 

 

Frågorna i intervjun med den lokalt kravansvarige handlade om hur arbetet med krav och 

kommunikation av krav sker mellan slutanvändare och lokalt ansvarig, samt hur den lokalt 

ansvarige kommunicerar vidare krav till den som är ansvarig i landet, men också hur nya system 

implementeras och kommuniceras tillbaka till slutanvändaren. 

 

Frågorna i intervjun till de som hade rollen som landsansvarig var utformade på liknande sätt 

men fokuserade mer på hur alla krav inom ett land sammanställs och kommuniceras vidare till 

den globalt ansvarige och hur nya system implementeras och kommuniceras tillbaka till de 

landsansvariga. 

 

Frågorna i intervjun till den globalt ansvariga följde samma mönster som i de andra intervjuerna 

men fokuserade mer på hur man som globalt ansvarig arbetar med att sammanställa alla länders 

krav till ett slutgiltigt kravdokument. I denna intervju frågade vi även hur dessa krav valideras 

innan de tas vidare till utveckling av ett system, och hur system kommuniceras vidare ner till de 

olika länderna. 

 

Gemensamt i alla intervjuer frågade vi hur informanten skulle vilja ändra på arbetssättet om det 

kunde ändra vad som helst.  

 

 

3.4.2 Urvalsgrupp 

 

Vi valde att intervjua nyckelpersoner i modellen vi vill undersöka, och därför valde vi ut fyra 

stycken inom olika delar av organisationen. En informant arbetade i Sverige, två i Finland och en 

i Polen.  

Intervjuerna schemalades så att vi först intervjuade en lokalt ansvarig för att förstå hur 

kravarbetet sker på lokal nivå. Senare intervjuades landsansvariga för att koppla det lokala 

arbetet med hur arbetet sker på landsnivå. 

 

Intervjun med den globalt ansvariga valde vi att utföra sist för att få reda på mer om det 

underliggande arbetet innan krav når den globalt ansvariga.  
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3.5 Metodik för dataanalys 

 

Efter färdigställd datainsamling kommer vi att strukturera vårt data och analysera den på ett 

systematiskt sätt. 

 

För den kvalitativa data vi samlat in kommer vi att tillämpa “theme analysis” som beskrivs av 

Oates (2006) för att söka efter teman och tendenser i vårt data och formulera kategorier som vi 

sedan kan vidareutveckla i slutsatsdelen. En deduktiv approach kommer att användas för att 

jämföra vår data med de teorier vi har presenterat men vi kommer även att ha det induktiva 

angreppssättet i åtanke då vi vill lyfta fram intressanta aspekter med vårt material som eventuellt 

inte är direkt relaterat till vår teori.  

 

För att uppnå validitet för vår kvalitativa dataanalys kommer vi att utföra dem parallellt med 

varandra för de olika intervjuerna så att vi sedan kan jämföra de teman vi har fått ut och på så vis 

styrka att dessa teman verkligen förekommer i datan.  

 

För vår kvantitativa dataanalys har vi tänkt sammanställa svaren per land och framställa denna 

data i ett diagram så att det blir tydligt hur slutanvändare har svarat på frågan hur de själva vill 

vara med och påverka. Vi hoppas att vi kan se likheter i dataanalysen av enkäten med den 

kvalitativa analysen för att styrka de eventuella slutsatser vi kan dra. 
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4 Empiri 
 

I detta avsnitt presenteras resultatet av vår datainsamling. 

 

 

4.1 Företagets kravinhämtningsmodell / process  

 

I detta avsnitt kommer företagets kravinhämtningsmodell utförligt att presenteras. Den har vi 

kommit fram till efter att ha genomfört intervjuerna och tagit del av dokumentation på de olika 

rollerna som finns på företaget. Modellen som används är till för att kontinuerligt samla in krav 

från verksamheten och hela tiden ha kontakt med slutanvändarna i fråga.  

 

Modellen är uppdelad i olika led likt en hierarkisk företagsmodell, där man har spridit ut ansvaret 

på en rad olika roller för att kunna täcka upp krav från alla områden i organisationen.  

 

De som är lands- och globalt ansvariga är inte ansvariga för alla krav inom hela organisationen, 

utan har ett processområde som de är främst ansvariga för. Därför när vi pratar om dessa roller 

menar vi ansvar kring en specifik process och dess krav, t.ex. rekryteringsprocessen. 

 

Det finns fyra ledande processområden på företaget, och finns därför fyra stycken globalt 

ansvariga, en per process. Senare finns det en roll i varje land som har hand om en specifik 

process på landsnivå. De lokala kravansvariga jobbar inte med en specifik process utan fokuserar 

på kravhantering generellt gällande alla processer från slutanvändare. Notera att nedan modell är 

en illustration hur arbetet sker, inte exakt hur många roller det finns inom varje område. 

 

 

 
Fig 4. Företagets kravinhämtningsmodell 
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4.1.1 Lokalt ansvarig för kravhantering 

 

Längst ner i modellen finner vi den lokala kravhanteringsansvarige som har direkt kontakt med 

slutanvändare. I dennes roll ligger det ansvar i att ständigt hålla sig uppdaterad med användarens 

krav och behov, och att också kommunicera och implementera nya system till slutanvändarna. 

Denna roll har ansvar att kunna representera sina slutanvändare gällande frågor om krav och hur 

lokala anpassningar ska gå till. 

 

Denna roll arbetar även dagligen med att supportera slutanvändare gällande frågor om systemen 

men också att ständigt ta in feedback för att kunna förbättra systemen. 

 

 

4.1.2 Landsansvarig för kravhantering 

 

Eftersom att krav ofta skiljer sig länder emellan på grund av bl.a. lokala avtal och regler, ska en 

landsansvarig kravhanterare ansvara för ett helt lands lokala krav och sammanställa dessa. 

I denna roll ligger ansvar för att samla in krav från alla lokala kravansvariga i ett land, och 

samma som i ovan roll även kommunicera och implementera nya system till de lokala 

kravhanteringsansvariga. 

 

Denna roll är inte nödvändigtvis en egen tjänst utan kan ibland även delas med rollen som 

lokalansvarig, alltså kan en person vara både lokalt ansvarig för kravhantering i företaget och 

också ha rollen som landsansvarig, det kallas då för “dual responsibility”. 

 

 

4.1.3 Globalt ansvarig för kravhantering 

 

Längst upp i modellen finns det en globalt ansvarig kravhanterare som ska sammanställa alla de 

olika ländernas krav till en slutgiltig sammanfattning av alla de olika användarkrav som kommit 

in från de olika länderna. Denna roll är ansvarig för att framföra dessa krav vidare till ett 

utvecklingsteam som i sin tur skriver om användarkraven till systemkrav som senare utvecklas 

till ett system. 

 

När ett nytt system eller systemändring har utvecklats ligger det även i dennes roll att 

kommunicera och implementera detta vidare neråt till de landsansvariga i organisationen. 
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4.2 Resultat från Intervjuer 

 

Intervjuer har genomförts med fyra respondenter, där en hade en utpräglad roll som 

lokalansvarig, två med lokal/landsansvar och en med globalt ansvar för kravhantering. 

Resultaten är uppdelade på tre kategorier som är beskrivna nedan. 

 

Kravinhämtningsmetodik 

Det arbetssätt eller den metod som används för att samla in krav från de intressenter som är 

aktuella. 

 

Kommunikationskanaler 

De olika kanalerna för kommunikation som framgick av de olika informanterna från 

intervjuerna. 

 

Validering av krav 

Metoder för validering av de krav som hanteras bland de olika intressenterna. 

 

 

4.2.1 Intervju 1 - Lokalansvarig 

 

Den första informanten har en renodlad roll som lokalansvarig av krav ute i en 

produktionsavdelning, och har således ett ansvar att jobba tätt med slutanvändare samt att föra 

deras talan vidare till den landsansvarige. Informanten har jobbat inom organisationen under en 

lång tid, och har tidigare arbetat med systemutveckling på en global nivå och har således 

erfarenhet både uppifrån samt hur det fungerar nere på fältet. 

 

Kravinhämtningsmetodik 

Informanten försöker att kontinuerligt hålla sig uppdaterad med hur sin organisation arbetar och 

hela tiden försöka ha kontakt med sina slutanvändare, och detta sker genom att rollen som 

lokalansvarig också har ett supportansvar och jobbar tätt med användarna. Detta fungerar som en 

slags observation där den ansvarige ständigt observerar hur slutanvändaren arbetar i systemen.  

 

Informanten håller vid behov workshops med sina slutanvändare som går ut på att diskutera 

eventuella problem om ett system och vad som kan förbättras. Dessa workshops hålls vanligtvis 

om det är något större projekt som är igång och ett nytt system ska utvecklas. Informanten håller 

även utbildnings- och träningstillfällen i system och processer för slutanvändare. Under dessa 

tillfällen uppenbarar sig ofta olika krav i form av feedback från slutanvändarna då de använder 

systemen eller lär sig processerna.  
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För att stämma av att de krav som kontinuerligt snappas upp är riktiga så hålls även ett 

månadsmöte mellan den ansvarige och sina slutanvändare. 

 

Kommunikationskanaler 

Kommunikationskanal Frekvens Medverkande Syfte 

Möten med slutanvändare Kontinuerligt Lokalansvarig och 

dennes slutanvändare 

Samla alla sina 

slutanvändare och 

förstå deras problem 

och behov för att 

kunna sammanställda 

detta till krav som kan 

föras vidare till 

landsansvarig 

Face to face med 

slutanvändare 

Vid behov Lokalansvarig och 

slutanvändare 

Vid behov hölls 

privata möten mellan 

kravansvarig och 

slutanvändare för att 

diskutera mer på 

djupet om eventuella 

krav som kommit upp 

Kontakt med 

landsansvarig 

Kontinuerligt Lokalansvarig och 

landsansvarig 

Främst via email och 

telefon föra kraven 

vidare till den som är 

ansvarig för kraven 

för hela landet 

“Newsfeed” Kontinuerligt Slutanvändare  Nyhetsflöde i 

företagets intranät 

som publicerar 

nyheter angående 

ändringar och nya 

system till 

slutanvändare 

 

Tabell 1 – Kommunikationskanaler intervju 1. 

 

 

Validering av krav 

Informanten uppgav att det inte fanns någon specifik rutin på plats för validering av de krav som 

kommit in. Validering av krav sker istället i samband med den kontakt informanten har med 

slutanvändarna och i de kommunikationsforumen som finns. Informanten tyckte att det saknades 

rutin på detta område, speciellt när nya system implementeras. Denne menar på att ofta kommer 
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det nya system eller ändringar till befintliga system där kraven från fältet inte tagits i beaktning, 

alltså att de slutgiltiga kraven inte har stämts av med verksamheten innan utvecklingsarbetet satts 

igång. 

 

Sammanfattning informantens reflektioner 

Positivt ● Kravinhämtningen med slutanvändarna upplevs fungera 

bra. Informanten känner att denne kan representera sina 

slutanvändare och förstår deras krav.  

● Det finns bra kommunikationskanaler mellan 

informanten och slutanvändarna denne representerar. 

Negativt ● Informanten upplever att det finns svårigheter i 

kommunikationen vidare till den som är ansvarig för att 

samla upp alla krav från ett land. Det finns ingen tydlig 

kommunikationsstrategi på plats för detta ändamål utan 

istället går det mesta via email och telefon vid behov. 

● Informanten kände att det fanns viss problematik i hur 

kommunikationen bedrivs i företaget, främst med hur 

information delges tillbaka till slutanvändare. Det hade 

uppdagats att vissa slutanvändare inte blir ordentligt 

informerade om ändringar eller nya system. Informanten 

resonerade att detta beror på hur de lokalansvariga sköter 

sin kommunikation. 

● Informanten upplever även att den som är globalt 

ansvarig för att utveckla systemkrav inte tar till sig 

kraven tillräckligt, och system som utvecklas stämmer 

därefter inte överens med hur verksamheten ser ut. 

● Informanten menar på att nya system och initiativ som 

kommer inte först har stämts av med vad som faktiskt 

behövs nere i organisationen, och att det istället känns 

som att det kommer uppifrån utan att ge något värde 

tillbaka till organisationen 

● Kopplat till ovan punkt menar också informanten att det 

är dåligt att ingen validering av kraven som kommer 

nerifrån finns innan nya system utvecklas 

● Det framkommer även från intervjun att informanten 

tycker att man ska lita mer på sina slutanvändare och låta 

de vara mer involverade i de system som utvecklas 

 

 

4.2.2 Intervju 2 - Lokal- och landsansvarig (dual responsibility) 

 

Den andra informanten har en så kallad “dual responsible” roll, som innebär att denne har rollen 

som både lokalt ansvarig för krav men också ansvarig för landets krav där informanten jobbar.  
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Informanten arbetar med en grupp slutanvändare i produktion och har också ansvar för 

systemimplementationer i landet där denne arbetar, och har varit inblandad i tidigare större 

implementationer av systemlösningar. 

 

Kravinhämtningsmetodik 

Informanten har ett delat ansvar, där ena rollen är lokalt ansvarig för en grupp slutanvändare och 

där den andra är att vara ansvarig för alla krav för landet denne jobbar inom. Därför försöker 

informanten att kontinuerligt hålla sig uppdaterad med hur sin organisation arbetar och hela tiden 

försöka ha kontakt med sina slutanvändare, och detta sker genom att rollen som lokalansvarig 

också har ett supportansvar och ständigt jobbar tätt med användarna. Likt informanten från första 

intervjun så fungerar detta som en slags observation där den ansvarige ständigt observerar hur 

slutanvändaren arbetar i systemen.  

 

Informanten har månadsvis en telefonkonferens med alla slutanvändare lokalt där de går igenom 

krav från olika slutanvändare. Informanten försöker att förstå hur alla de olika slutanvändarna 

jobbar så att denne kan sammanställa kraven med andra lokalt ansvariga. 

 

Informanten är väldigt tydlig med att när det gäller kravarbetet direkt mot slutanvändare så 

handlar det mer om att förstå deras problem, eftersom att slutanvändaren har svårt att direkt 

uppge vilka krav som denne vill ha. Informanten försöker därför att förstå problemen och i sin 

tur skapa mer direkta krav från detta. 

 

 

Kommunikationskanaler 

Kommunikationskanal Frekvens Medverkande Syfte 

Extra möte Vid behov Lokalansvarig och 

dennes 

slutanvändare 

Vid behov (t.ex. i projekt) 

kommunicera nya projekt 

Lokalansvarig  / 

landsansvarig möte 

Månadsvis Lokalansvarig och 

landsansvarig 

Samla in feedback samt 

kommunicera tillbaka 

Lokalansvarig monthly Månadsvis Lokalansvarig och 

dennes 

slutanvändare 

Kommunicerar 

uppdateringar och samlar 

in feedback 

“Flashmöte” Månadsvis / 

Varannan vecka 

Landsansvarig och 

alla chefer i landet 

Kommunicera 

uppdateringar kring 

system och processer 

Management Team möte Månadsvis Lokalansvariga, 

landsansvarig och 

Kommunicera 

uppdateringar till högre 
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management team chefer som ska verka som 

en typ av ambassadörer för 

andra slutanvändare 

Feedback sessions Vid behov Landsansvarig och 

globalt ansvariga 

Efter avslutade projekt 

samla in feedback 

Intranät Kontinuerligt Lokal, lands och 

globalt ansvariga 

Intern 

kommunikationskanal via 

onlinetjänsten SharePoint 

där information flödar i 

båda riktningarna 

 

Tabell 2 – Kommunikationskanaler intervju 2. 

 

 

Validering av krav 

Informanten framhöll att viss validering av krav sker kontinuerligt genom jämförelse av de krav 

hen samlar in. Om krav förekommer flera gånger bland olika slutanvändare anser informanten 

kraven giltiga. Detta arbetssätt har dessutom använts i systemutvecklingsprojekt inom företaget 

vid åtminstone ett tillfälle då man har bjudit in en stor andel slutanvändare till möte med lokal- 

och landsansvariga för att diskutera ett blivande system. Slutanvändarna ombads att skicka in 

krav för det nya systemet via mail innan mötet hölls, sedan analyserade informanten dessa krav 

och fastställde vilka krav som var giltiga.  

 

 

Sammanfattning informantens reflektioner 

Positivt ● Fungerar bra att istället för att trycka på direkta krav från 

slutanvändare försöka förstå deras problem. Detta 

ostrukturerade arbetssätt fungerar bra vid insamling av 

krav. 

● Bra struktur för kommunikation för mellan 

slutanvändare och lokalt ansvarig, speciellt med 

telefonmötet månadsvis med slutanvändare. 

● Informanten tycker att strukturen fungerar bra över lag 

med lokal-, lands och globalt ansvariga kravhanterare. 

Negativt ● Enligt informanten är det lite för mycket olika möten 

inbokade. Informanten tycker att man ska använda sig 

mer av intranätet för att dela information mellan 

intressenterna. 

● Det upplevs att det tar för lång tid från att krav skickats 

till den globalt ansvarige till att en ändring sker. 
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4.2.3 Intervju 3 - Lokal- och landsansvarig (dual responsibility) 

 

Den tredje informanten har även som den andra en tvådelad roll som både lokalt ansvarig samt 

ansvarig för landets krav. Informanten har tidigare arbetat med sammanställning av krav på en 

global nivå och har därför erfarenhet både från det lokala och landsspecifika arbetet men också 

hur det fungerar med arbetet på global nivå. Tack vare detta har denna informant även kunnat ge 

oss en inblick hur kravarbetet sker på global nivå så denna intervju bidrar således även med 

information kring hur rollen som globalt ansvarig fungerar. 

 

Kravinsamlingsmetodik 

Likt de andra informanterna med lokalt ansvar sker ett kontinuerligt arbete med att förstå hur 

slutanvändarna arbetar och supportera dem dagligen med frågor gällande systemen som finns på 

plats. Denna informant är ansvarig för att två gånger per år hålla utbildningar i de olika system 

som ligger i ansvarsområdet för informanten, och dessa utbildingar har varit ett utmärkt sätt att 

förstå de lokala kraven hos slutanvändarna. Dessa träningssessioner har fungerat som en slags 

observation hur slutanvändarna har jobbat i systemen. 

 

I rollen som landsansvarig har informanten främst kontakt med sina lokalansvariga via telefon 

och email. Hen säger att det kvartalsvis hålls ett möte mellan alla de olika landsansvariga och 

den globalt ansvariga där krav diskuteras. Informanten framhäver här att intentionen till detta 

möte är bra men det är olyckligt eftersom att alla olika landsansvariga inte får sina röster hörda, 

utan att det istället ofta blir en eller några stycken som får sina krav framförda medan vissa 

länder inte får föra sin talan vidare. 

 

 

 

Kommunikationskanaler 

Kommunikationskanal Frekvens Medverkande Syfte 

Utbildning för 

slutanvändare 

Halvårsvis Landsansvarig, 

lokalansvariga 

samt slutanvändare 

Samla alla slutanvändare 

men även lokalt ansvariga 

och utbilda dessa i 

systemen som informanten 

har ansvar för 

Kvartalsmöte med 

landsansvariga 

Kvartalsvis Globalt ansvarig 

samt 

landsansvariga 

Gå igenom krav för olika 

länder gällande en specifik 

process. Skapa förståelse 

för den globalt ansvariga 
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hur de olika länderna 

jobbar med systemen 

Processamtal Månadsvis Alla kravansvariga 

på företaget 

Via telefon kort ge en 

uppdatering om nya 

system eller ändringar till 

befintliga system. Ge alla 

som jobbar med krav på 

företaget uppdateringar om 

vad som sker inom de 

olika processerna 

Landsspecifikt Månadsvis Alla kravansvariga 

inom landet 

Diskutera och informera 

kring landsspecifika krav 

 

Tabell 3 – Kommunikationskanaler intervju 3. 

 

 

Validering av krav 

Informanten säger att det inte finns någon struktur för att validera de krav som kommer fram från 

slutanvändarna och inom landet. Det finns heller inte någon struktur på plats för att validera att 

system som utvecklas faktiskt har stämts av med organisationen innan de utvecklas och 

implementeras. Uppfattningen från informanten är att kommunikationen av krav sker både 

nerifrån och upp samt uppifrån och ner, men att kraven aldrig valideras. 

 

 

Sammanfattning informantens reflektioner 

Positivt ● Kravinhämtningen med slutanvändarna upplevs fungera 

bra. Informanten känner att denne kan representera sina 

slutanvändare och förstår deras krav.  

● Det finns bra kommunikationskanaler mellan 

informanten och slutanvändarna denne representerar. 

Negativt ● Upplevs som att det är ett lågt intresse bland 

slutanvändare att vara inblandade i kravhanteringen. 

● Olyckligt att krav från en rad länder faller bort då det 

finns få forum där alla länder kan komma till tals. 

● Finns ingen validering av kraven som kommer in från 

slutanvändare. Finns ingen validering att de system som 

utvecklas överensstämmer med vad verksamheten 

behöver. 

● Enbart de större ländernas krav förs vidare till den 

globalt ansvarige. 

● Otydligt vad rollen som globalt ansvarig innebär. 
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Försvårar arbetet för de landsansvariga då de inte riktigt 

vet vad som förväntas av dem. 

● Upplevs som att det råder tidspress för de som både har 

lokalt och landsansvar, och att arbetet med 

kravinhämtning på landsnivå därför är bristfälligt. 

● Generellt relativt låg systemkompetens bland de 

lokalansvariga kravhanterarna. 

 

 

4.2.4 Intervju 4 - Globalt ansvarig 

 

Den fjärde och sista informanten vi har intervjuat jobbar som globalt ansvarig för kravhantering. 

Personen ska tillsammans med de olika landsansvariga samla in alla krav inom en process och 

sammanställa dessa till en global kravsammanställning. Informanten är även ansvarig för att 

utveckla systemkrav från de olika användarkraven som kommit in från organisationen. 

Informanten är således involverad i utvecklingen av ett system för att säkerställa att det som 

utvecklas stämmer överens med kraven som kommit in. 

 

Kravinsamlingsmetodik 

Informanten jobbar inte direkt med några slutanvändare utan ska istället samla in krav från de 

olika länderna. Detta sker främst utan några strukturerade möten utan istället via telefon och 

email.  

Möten med de landsansvariga sker vid behov, t.ex. under ett projekts gång eller om något 

speciellt måste adresseras.  

Intranätet används för att samla in krav och information från de olika länderna. Det finns en så 

kallad “wish list” som används för att adressera olika typer av krav och förslag på förbättring. 

Informanten går regelbundet igenom denna lista och har den i åtanke när nya system ska 

utvecklas. 

 

 

Kommunikationskanaler 

Kommunikationskanal Frekvens Medverkande Syfte 

Möte med landsansvarig Vid behov Globalt ansvarig 

och landsansvariga 

Diskutera och informera 

kring landsspecifika krav 

Feedback sessions Vid behov Globalt ansvarig 

och landsansvariga 

Efter ett avslutat projekt 

t.ex. gå igenom vad som 

fungerade och vad som 

kan förbättras 
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Intranetartiklar Vid behov Globalt ansvarig Innan nya system ska 

implementeras publiceras 

artiklar om detta på 

intranätet så att 

slutanvändare kan ta del av 

informationen i förtid 

 

Tabell 4 – Kommunikationskanaler intervju 4. 

 

 

Validering av krav 

Innan ett nytt system ska börja utvecklas så ser informanten till att alla krav som samlats in från 

de olika länderna godkänns en sista gång. Detta sker via email, där de landsansvariga får ge sitt 

godkännande på att de sammanställda kraven är korrekta och stämmer överens med hur de olika 

länderna jobbar.  

Informanten uppger också att hen försöker se om olika länders lösningar kan fungera i fler 

länder, för att se till att ett system kan användas för en större grupp slutanvändare. 

 

 

Sammanfattning informantens reflektioner 

Positivt ● Bra med kravansvariga per land så att krav kommer in 

från alla olika områden i organisationen 

Negativt ● Upplevs som att det inte finns tillräckligt med tid för de 

som har rollen som landsansvarig för kravhantering. De 

är inte tillräckligt förberedda till mötena. 

● Endast ett fåtal landsansvariga som får sin talan hörd. 

● Svårt att vara ansvarig för att globalt sammanställa krav 

när de samtidigt ska vara involverade i 

systemutvecklingen samt att också vara den som är 

ansvarig för att ta fram globala processer. Svårt att 

prioritera tiden rätt. 

 

 

4.3 Sammanställning av intervjuer 

I denna sammanställning har vi för enkelhetens skull förkortat varje aktör enligt nedan 

 

S = Slutanvändare 

Lo = Lokalansvarig 

La = Landsansvarig 

G = Globalt ansvarig 
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4.3.1 Kommunikationskanaler 

 

För att enklare få en överblick på vilka kommunikationskanaler som används för att 

kommunicera krav inom organsationen och i vilka nivåer kommunikationen sker är här en 

sammanfattning från de fyra informanter vi har intervjuat.  

 

Frekvens av kommunikationskanaler mellan aktörer 

Utifrån de svar vi fick från informanterna kunde vi identifiera hur ofta olika 

kommunikationskanaler skedde mellan aktörer i företagets kommunikationsstruktur genom att 

klassificera varje kommunikationskanal efter vilka aktörer den involverade (Fig 5). 

 
Fig. 5- Antal identifierade kommunikationskanaler mellan aktörer. 

 

 

4.3.2 Identifierade problem 

 

För att tydliggöra de problem som har uttryckts med arbetssättet gällande kravinhämtning och 

kommunikation har vi nedan sammanställt dessa. Dessa problem hittas bland informanternas 

reflektioner i de tidigare avsnitten.  

 

Inblandade Aktörer 

De olika aktörerna inom kravhanteringsprocessen där problemet har blivit identifierat. 
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Problem 

Beskrivning av problemet. 

 

Antal 

Antal gånger samma problem stöttes på från intervjuerna. 

 

Inblandade aktörer Problem Antal 

S, Lo Lågt intresse från slutanvändare att vara med och ge feedback. 1 

S, Lo Dålig kommunikation tillbaka till slutanvändare gällande nya system 

eller andra implementationer. 
1 

Lo Generellt dålig systemkompetens bland de lokalansvariga. 1 

Lo, La Finns ingen tydlig kommunikationsväg mellan den lokalt ansvariga till 

den landsansvarig. Svårigheter att kommunicera krav nerifrån. 
1 

La Upplevs att det råder tidspress för de som har landsansvar, inte tid att 

utföra det som krävs i sin roll. 
1 

La, G Den globalt ansvariga tar inte till sig kraven tillräckligt som resulterar 

i system som inte möter slutanvändarens krav. 
1 

La, G Nya system och processer från den globalt ansvariga stäms inte av 

med de lokalt ansvariga innan de implementeras. Ingen validering 

sker. 

2 

La, G Tar för lång tid från att ett krav kommer till den globalt ansvarige till 

att det sker en ändring. 
1 

La, G Inget bra forum där alla landsansvarige kan komma till tals med sina 

krav till den globalt ansvarige. 
2 

La, G Dålig koll på vad rollen som globalt ansvarig innebär. Försvårar 

kommunikationen från landsansvarig. 
1 

G Svårt att vara ansvarig för att globalt sammanställa krav när de 

samtidigt ska vara involverade i systemutvecklingen samt att också 

vara den som är ansvarig för att ta fram globala processer. Svårt att 

prioritera tiden rätt. 

1 

Övrigt Problem att man inte litar på sina slutanvändare och låter de vara med 

mer i framtagningen av nya system. 
1 

Övrigt För mycket möten inbokade. 1 

 

Tabell 5 – Sammanställning identifierade problem. 
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Antal identifierade problem per aktör 

 

Aktör Antal problem 

identifierade 

S 2 

Lo 4 

La 9 

G 8 

Övrigt 2 

 

Tabell 6 – Problem per aktör. 

 

 

4.4 Resultat från Enkäter 

 

Nedan presenteras svar på de frågor i enkäten som vi anser vara mest relevanta vår denna studie. 

 

Den första delen av enkäten innehöll frågor relaterade till användarnöjdhet kring de olika 

systemen eftersom företaget efterfrågade en sådan undersökning, vilket inte är relevant för vår 

studie. Vi har därför valt att presentera de frågor från enkätens andra del då de är mer lämpade 

att bidra till vår forskning. 

 

4.4.1 Svarande  

Utav 180 enkäter utskickade fick vi svar från 43 respondenter, uppdelade enligt de olika länderna 

nedan. 

 

 
Fig. 6 - Svarande 
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4.4.2 Slutanvändarnas åsikter om kravinhämtningsprocessen 

 

Inom denna kategori hade vi två frågor där slutanvändare fick svara på två frågor gällande hur de 

lämnar sin feedback för kravinhämtningsprocessen. 

 

Fråga 1 - “Has it been clear to you up until today how and where you can leave feedback?” 

 

 
Fig. 7 - Svar på frågan om det var tydligt hur användare ger feedback 

 

Fråga 2 - “In order for the HR systems and processes to support you in the best way possible, 

the development teams need to understand your business processes and how you work. Your 

feedback is essential! In what ways would you prefer to voice that feedback?” 

 

Denna fråga var en flersvarsfråga där respondenterna kunde kryssa i fler svar. 

Svaren presenteras här uppdelade per land samt ett genomsnitt för alla länder. 

 
Fig. 8 - Svar på hur slutanvändare vill vara med och bidra till kravarbetet 
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Förklaring för de olika svarsalternativen 

Mail Skicka in feedback till sin Lo via email. 

Phone Lämna sin feedback via telefon till Lo. 

My IT Portal Skicka sin feedback via support tickets (ärenden) till 

systemsupporten. 

Feedback Forms Lämna feedback genom att fylla i feedbackformulär. 

Online Lämna sin feedback direkt online i systemet, t.ex. via 

en feedback sektion. 

Regular Meetings Lämna feedback i regelbundna möten tillsammans med 

sin Lo. 

Focus Groups Lämna feedback genom att delta i fokusgrupper med 

sin Lo och andra slutanvändare. 

Interviews Lämna sin feedback i intervjuer med sin Lo. 

None Inget av de andra alternativen. 

 
Tabell 7 – Förklaring för de olika svarsalternativen. 
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5 Analys 
 

I detta avsnitt analyserar vi resultaten vi har fått in från vår studie med tidigare studier gjorda på 

området. 

 

 

5.1 Analys av företagets kravinhämtning- och kommunikationsmodell  

 

I detta avsnitt kommer vi att presentera vår analys av den struktur vi har undersökt. För att få en 

bättre överblick på företagets struktur och kunna identifiera problemområden har vi delat upp 

den i tre huvudnivåer; mellan slutanvändare och lokalt ansvariga, lokalt ansvariga och 

landsansvariga, samt landsansvariga och globalt ansvariga.  

 

 

5.1.1 Slutanvändare ↔ Lokalt ansvarig 

 

Det är på denna nivå i organisationen de faktiska slutanvändarna får säga till och det är här 

kraven uppstår från första början. Kraven uppstår utifrån problem som verksamheten upplever, 

därför är det viktigt att på denna nivå se till att kravhanteringsprocessen handlar om att förstå 

slutanvändarna, och att man pratar om användarkrav istället för systemkrav.  

 

Kravinhämtning sker i denna nivå huvudsakligen genom kontinuerlig och vid behov-baserad 

interaktion med slutanvändare. Kraven som hämtas in är ofta översatta problem och klagomål 

som framförs av slutanvändare vid olika kommunikationstillfällen.  

 

Det framgår från resultatet av intervjuerna att kommunikationskanalerna på denna nivå är till 

störst del ostrukturerade. Istället handlar det mer om att den lokalt ansvarige kontinuerligt håller 

sig uppdaterad med hur verksamheten arbetar. Utbildnings- och träningstillfällen framhävs som 

ett effektivt forum för kravinhämtning. 

 

Vi ser tydligt från intervjuerna att detta område, trots svårigheten att hantera slutanvändare som 

inte nödvändigtvis vet vilka sina egna krav är, fungerar utan större problem. Detta beror till stor 

del på att de lokalt ansvariga enkelt kan träffa sina slutanvändare face to face, och prata öppet 

kring hur situationen ser ut. Att just kunna mötas face to face innebär att man kan bygga upp ett 

mer personligt förhållande mellan aktörerna och skapa tillit till varandra (Damian & Zowghi, 

2003). Denna tillit innebär då också att man enklare kan få en förståelse för hur ett lokalt område 

fungerar och på så sätt enklare kunna sammanställa vilka behov området har. 
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Eftersom att kravinhämtningen på denna nivå sker inom mindre områden elimineras de 

problemområden som finns beskrivet i teoridelen om kommunikation i globala organisationer. 

Dessa problem adresseras senare när lokalt ansvarig ska kommunicera de lokala kraven vidare. 

 

Ett problem som har kommit upp på denna nivå är att slutanvändarnas intresse är relativt lågt när 

det gäller att bidra med sina åsikter och feedback i kravinhämtningen. Detta stämmer också 

överens med de resultat vi har fått in från de enkäter som skickats ut till slutanvändare, där vi 

tydligt kan se att de föredragna sätten att lämna feedback var via email, telefon eller regelbundna 

möten med sin lokalt ansvarige. Detta tyder på att slutanvändare inte är intresserade av att avsätta 

tid för att medverka i t.ex. fokusgrupper, utan att de istället vill ha en öppen kommunikationsväg 

med sin lokalt ansvarig. Detta stämmer också överens med vad Sommerville (2009) nämner i sin 

bok, att slutanvändare ibland tar för givet att kravinhämtaren implicit ska förstå deras krav. 

 

Vi kan även se att hela 35 % svarade att de i nuläget inte vet vart de ska lämna feedback. Detta 

tyder på att vissa lokalt ansvariga inte informerat sina slutanvändare att de alltid är tillgängliga 

att ringa eller maila om de har feedback.  

 

Ett annat problem som har identifierats är att systemkompetensen på de lokalt ansvariga är 

relativt låg, och det i sin tur kan skapa problem vid sammanställning av slutanvändarnas krav och 

kommunikationen vidare uppåt.  

 

Det finns ingen struktur på plats för hur krav valideras på denna nivå, men enligt en informant så 

framgår det att detta är något som lokalansvarig ständigt försöker säkerställa genom att hitta krav 

och behov som flera användare uttryckt. 

 

 

5.1.2 Lokalt ansvarig ↔ Landsansvarig 

 

Denna nivå handlar om att alla olika lokalansvariga inom ett land ska kommunicera 

sammanställda krav från sina slutanvändare till en ansvarig för varje land organisationen 

opererar inom. På denna nivå ser vi från intervjuerna att kommunikationsvägarna är begränsade, 

och detta upplevs som ett problem av flertalet informanter. Det tyder på att det saknas 

kommunikationsvägar på denna nivå och att det krävs en struktur för att den landsansvarige ska 

klara av att samla in krav från alla de olika lokala områdena. 

 

Rollen som landsansvarig är som nämnt i empirin inte en tjänst i sig, utan är tilldelad en av de 

som också är lokalt ansvariga. Detta innebär att den som har denna roll både måste sköta arbetet i 

sitt lokala område och samtidigt ansvara för att samla in kraven från hela landet. Det framgår i 

intervjuerna att det råder tidspress på just denna roll, och det i sin tur kan vara anledningen att 

det saknas kommunikationsvägar mellan lokal- och landsansvariga. 
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Vi ser problem på denna nivå liknar de problem som Damian & Zowghi (2003) framhäver i sin 

studie. Eftersom att de lokalt ansvariga inte arbetar i samma område som den som är 

landsansvarig blir kommunikationen bristfällig och krav från lokala områden aldrig når den 

landsansvarige. 

 

 

5.1.3 Landsansvarig ↔ Globalt ansvarig 

 

Det kravinhämtningsarbete som utförs på denna nivå präglas av nära samarbete mellan 

landsansvariga och den globalt ansvarige. Krav kommuniceras huvudsakligen genom telefon och 

e-mail mellan dessa aktörer, men också vid behov via möten och sammanställning av den 

information som samlas in i på “wish list” på SharePoint. Arbetet är mera projektorienterat 

jämfört med de andra nivåerna och ökar i intensitet då ett nytt system eller ny process skall 

utvecklas.  

 

Denna nivå var utan tvekan den nivå där flest problem identifierades. Till och börja med så 

upplevs det av i stort sett alla informanter att det inte finns något forum där de landsansvariga får 

göra sin röst hörd till den globalt ansvariga. Det finns kanaler för detta, men eftersom de som 

finns sker i grupp, så är det oftast enbart ett fåtal länder som för talan och därmed försvinner 

kraven från de andra länderna. 

 

De tendenser vi har sett från intervjuerna att alla olika länder inte får sin röst hörd kan vara 

kopplat till det faktum att finns kulturskillnader mellan länderna. Eftersom att företaget tidigare 

har styrts mer centralt från de nordiska länderna upplevs det att det lever det kvar ett slags “vi 

och dom” tänk, som försvårar arbetet med att höra alla länders krav. 

 

De landsansvariga upplever också att det är oklart vad den globalt ansvariga gör och vad för 

ansvar som ligger i dennes roll. Detta medför svårigheter för de landsansvariga att förstå hur de 

själva ska arbeta och vad som förväntas av dessa i överlämnandet av krav till den globalt 

ansvariga. Det framgår också tydligt från intervjuerna att den globalt ansvarige inte tar till sig 

informationen som ges och att intresset att förstå kraven från alla de olika länderna ibland är låg. 

Detta tyder på att det inte bara är ländernas ansvar att de inte får sin röst hörd, utan också på att 

den globalt ansvarige inte riktigt har tagit tag i problemet. 

 

Gällande valideringen av kraven på denna nivå råder det olika uppfattningar bland 

informanterna. Den globalt ansvarige menar på att det finns ett godkännande av kraven innan 

dessa tas vidare till systemutveckling, medan andra informanter inte upplever att detta sker. Här 

ser vi att det finns ett tydligt kommunikationsproblem.  
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Enligt informanten valideras krav på denna nivå genom en avstämning med relevanta 

landsansvariga innan utvecklingsarbete påbörjas för ett nytt system.  

 

 

5.2 Sammanfattning 

 

5.2.1 Kravinhämtning 

 

Vi kan se att den iterativa kravinhämtningsprocess som Sommerville (2009) nämner sker på 

varje enskild nivå inom företaget. Även om processen sker väldigt ostrukturerat på den lägsta 

nivån mellan slutanvändare och lokalt ansvariga kan vi se att alla de fyra aktiviteterna sker. Om 

man väljer att titta på det på det sättet sker alltså den första iterationen mellan slutanvändare och 

lokalt ansvarig, där den lokalt ansvarige är ansvarig för att utföra de fyra aktiviteterna 

kravupptäckande, kravklassificering och -organisering, kravprioritering och -förhandling samt 

kravspecifikation.  Dessa aktiviteter upprepas senare mellan lokal- och landsanvarig samt lands- 

och globalt ansvarig.  

 

 
Fig. 9 - Kravinhämtning på företaget mha Sommerville (2009) 

 

Modellen ovan är en modell vi har gjort där vi har tagit Sommervilles fyra 

kravinhämtningsaktiviteter och applicerat detta på hur företaget jobbar med kravinhämtning. Den 

som är ansvarig för varje nivå är understruken. Innan kraven ska föras vidare till nästa nivå, ser 

vi här vikten av att kravspecificeringen gjorts i föregående nivå. Detta betyder inte nödvändigtvis 

ett kravdokument, men den ansvarige för nivån måste veta kraven som ska föras vidare till nästa 

nivå. Kraven som mynnar ut från en nivå är direkt input till nästa nivås kravupptäckande. 

 

Genom att titta på kommunikation av krav genom denna modell kan vi koppla olika 

kommunikationskanaler till de olika aktiviteterna på varje nivå. 
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Kravupptäckande 

Denna aktivitet handlar om att på olika sätt hämta in krav från de intressenter som är 

involverade. På lägsta nivån är det slutanvändare kraven kommer ifrån, på nivå 2 är det den 

lokalt ansvarig som kraven kommer ifrån och på nivå 3 är det den landsansvarige kraven 

kommer ifrån. Denna aktivitet har vi sett från resultaten från intervjuerna och enkäter främst 

kommer sporadiskt via email eller telefon, eller snappas upp via andra kanaler, t.ex. en lista på 

intranätet med krav som en informant uppgav att de använde sig av för att hålla koll på de olika 

kraven.  

 

Kravklassificering och -organisering 

Vi har inte fått fram så mycket empiri om hur de ansvariga arbetar med att klassificera kraven 

som uppstått. Dock har en informant uppgett att denne försöker se tendenser och likheter i krav 

för att organisera dessa. En informant uppgav att det är för mycket inbokade möten, och att 

mötena inte är effektiva. Denna aktivitet kan således ske genom att skapa listor på intranätet som 

de involverade får tillgång till, för att klassificera och organisera kraven. 

 

Kravprioritering och -förhandling 

När många olika krav har kommit in måste de prioriteras och gås igenom igen med de aktuella 

intressenterna. Vi ser tendenser på att det saknas struktur för att utöva denna aktivitet effektivt. 

Det har uppdagats från intervjuerna att det är till viss del oklart vilket ansvar som de olika 

rollerna har. Detta är en väldigt kritisk aktivitet för att få ut rätt krav, så den som är ansvarig för 

detta bör veta vad som förväntas av denne. 

 

Kravspecifikation 

När kraven är insamlade, organiserade och prioriterade ska en sammanställning av kraven göras. 

Vi ser att detta sker väldigt ostrukturerat på de olika nivåerna idag. Känslan från intervjuerna var 

att det var väldigt rörigt hur kraven kommer in och hur de behandlas innan de sammanställs. 

Eftersom denna aktivitet är direkt avgörande för vidare kommunicering av krav till nästa nivå ser 

vi att det är kritiskt att denna aktivitet sköts. 

 

 

5.2.2 Kommunikation 

 

Vi kan se att Pa & Zin’s (2011) modell liknar det arbetssätt företaget jobbar efter gällande 

kommunikationen av krav, men att en väsentlig del har fallit bort, rättare sagt feedback-delen. Vi 

ser att det finns en tydlig avsaknad av validering av de krav som uppstår i organisationen, på mer 

eller mindre varje nivå. 
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Avsaknaden av validering gör att det oavsett hur bra arbetet med kravinhämtning sker så finns 

det ingen avstämning med organisationen att den globalt ansvariga har förstått kraven rätt. 

 

Vi ser också att det verkar vara ganska otydligt för olika kravansvariga vad för ansvar och 

åtaganden som ligger i deras roller.  

 

Vidare kunde vi identifiera vissa problem i strukturen som överensstämmer med de problem 

Damien och Zowghi (2003) tar upp. 

 

Deltagande av globalt- lands och lokalt ansvariga i kravinhämtningsprocesser 

Vi ser att det råder osäkerhet och otydlighet hur man ska samla de olika kravansvariga inom 

olika områden. Det finns olika forum men många informanter uppgav att det “sker vid behov”. 

Eftersom det inte finns en tydlig struktur här så blir det lätt att möten inte blir av, eller att 

deltagandet på mötena skiftar då inte en tydlig plan för mötet finns på plats. 

 

Bristande informell kommunikation och dålig kunskap om lokalt arbetssätt 

I de lägre nivåerna i företagets struktur upplever vi att informell kommunikation har ett starkt 

inslag i kommunikation av krav. De lokalt ansvariga bedriver som tidigare nämnt 

kravinhämtning till största del genom möten med slutanvändare på ett kontinuerligt vis och det 

upplevdes att man hade en relativt stor personlig kontakt med sina slutanvändare vilket gav 

upphov till ökad frekvens av informell kommunikation. Detta visas då samtliga intervjuade på 

lokal ansvarig nivå kände att de kunde representera sina slutanvändare på ett bra sätt.  

 

Låg nivå av tillit 

Ett av de teman som togs upp i intervjuerna var hur landsansvariga i många fall inte visste eller 

hade bristande kunskap om vad den globalt ansvarige hade för uppgifter. Detta medförde en 

osäkerhet bland landsansvariga hur de skulle presentera krav och problem som hade inhämtats 

till den globalt ansvarige. Den globalt ansvarige i sin tur kände att landsansvariga i vissa fall var 

dåligt förberedda inför de möten där krav skulle diskuteras.  

 

Förseningar 

En informant beskrev hur problem och krav som uppdagades på ett sporadiskt vis av 

slutanvändare ofta inte adresserades i tid. Hen menade att när en lösning till dessa krav hade 

färdigställts hade slutanvändaren ofta på egen hand varit tvungen att kringgå det aktuella 

problemet genom en egen temporär lösning.  
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6 Avslut och diskussion 
 

I detta avsnitt drar vi våra slutsatser från de resultat och analyser vi har gjort. I avsnittet lämnar 

vi förslag på lösningar av de problem som vi har identifierat. I detta kapitel försöker vi även att 

svara på de forskningsfrågor vi hade för vår studie. 

 

Hur kan kravinhämtning och kommunikation av krav skötas i en global organisation?  

 

Vilka problem finns inom kravinhämtning och kommunikation av krav i en global organisation 

och hur kan man lösa dessa problem? 

 

 

6.1 Slutsatser 

 

Arbetssättet vi undersökt gör det möjligt att samla in krav från många olika delar i en stor 

organisation på ett smart sätt. Det är dock väldigt komplext med alla olika involverade aktörer, 

och därför anser vi att det krävs en tydlig struktur och kommunikationsstrategi för att kunna dra 

nytta av strukturen till fullo. Nedan har vi dragit några slutsatser utifrån vår undersökning. 

 

● Varje nivå i organisationen (t.ex. slutanvändare till lokalt ansvarig) har en egen typ av 

kravinhämtningsprocess 

● Kommunikationen av krav vidare till landsansvarig är bristfällig, landansvarig är inte 

tillräckligt påläst vilka krav som finns i landet 

● Finns inga bra forum för de landsansvariga att framföra sina krav vidare till den globalt 

ansvarige 

● Otillräcklig säkerställning (validering) att kraven från länderna är riktiga av den globalt 

ansvarige 

● Kunskap om vad de olika rollerna innebär och vilket ansvar som ligger i rollerna relativt 

låg inom organisationen 

 

 

6.2 Förslag till förbättring 

 

Efter genomförd studie och analys av resultaten kopplat mot tidigare teorier presenterar vi här 

förslag på hur man kan lösa dessa problem som vi har identifierat. Dessa förslag till förbättring 

anser vi vara viktiga för att ett arbetssätt likt det vi undersökt ska fungera i praktiken.  

 

 



38 

 

6.2.1 Roller och ansvar 

 

Till och börja med så har det kommit fram att det råder osäkerhet bland de kravansvariga vad 

som förväntas av dem och vad för ansvar och åtaganden som ligger i deras roller. Detta bör göras 

tydligt för de olika kravansvariga för att de enklare ska kunna planera sin tid och strukturera upp 

sitt arbete. Det bör även göras tydligt för alla de kravansvariga vad som ligger i de andras roller 

så de enklare kan arbeta tillsammans och veta vad som förväntas av en. 

 

6.2.2 Säkerställa kommunikation och output med hjälp av workspace 

 

För att arbetet med kravinhämtning i en organisation likt denna ska fungera bör man säkerställa 

att den ansvarige i varje nivå följer iterationen och kan ge en kravspecifikation som output för 

användande till nästa nivå. Strukturen som företaget jobbar efter är komplex, och därför är det 

extra viktigt att varje nivå sköter sin kravinhämtning och de ansvariga för varje iteration 

dokumenterar och håller koll på vilka krav som är giltiga och kan skickas vidare.  

 

Företaget använder sig av Microsoft SharePoint Workspace, som är ett verktyg för att hantera 

och dela dokument och information. Kraven som kommer in bör sparas ner i detta verktyg så att 

man ständigt håller koll på vilka krav som har kommit in.  Dessa krav bör senare administreras 

av den som är ansvarig för iterationen, t.ex. lokalt ansvarig för nivå 1.  Om kravinsamlingen sker 

noggrant via workspace kan detta resultera i att de kan skära ner på antal möten, som även har 

uppdagats att det finns för mycket av. 

 

 
Fig. 10 - Kravinhämtning på företaget mha av Sommerville (2009), samt workspace 
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Kraven som hamnar på workspace kan senare klassificeras och prioriteras och när krav är 

slutgiltiga bör de markeras som färdiga. På så sätt håller varje nivå koll på sina krav och vet vad 

som kan skickas vidare. 

 

 

6.2.3 Bättre struktur i kravarbetet mellan lokal- och landsansvariga 

 

Från vår analys har vi upptäckt att mer struktur för inhämtning av krav mellan lokala och 

landsansvarige bör finnas. Kravupptäckandet sker löpande och krav kommer som kommer upp 

via t.ex. email eller telefon bör sparas ner i workspace. Eftersom att det på denna nivå har 

uppdagats att det är dåligt med tydliga kommunikationskanaler föreslår vi att den landsansvariga 

bör samla sina lokalt ansvariga på regelbunden basis där kraven som kommit in och samlats på 

workspace gås igenom.  

 

Det är svårt att sätta en övergripande kommunikationsstrategi gällande krav i hela organisationen 

eftersom att de olika områdena skiljer sig avsevärt. Dock tror vi att genom att ha regelbundna 

möten där agendan är tydlig; gå igenom krav som uppstått och sammanställts på workspace, så 

kan det förenkla kravinhämtningsprocessen. Man bör inte lägga till möten, utan istället ha tydligt 

uppsatta mål med de möten man har. 

 

 

6.2.4 Höra alla länder 

 

Vi har tydligt kunnat dra slutsatsen att det inte finns tillräckligt med forum för att alla länder ska 

få höra sin röst hörd. Vi föreslår att den globalt ansvarige ska ansvara för att möta de 

landsansvariga en och en. På så sätt tror vi att ländernas krav kommer att framhävas och att 

misstagen i kravhanteringen blir färre. Vi anser också att det är viktigt att vara ödmjuk och låta 

alla få sin röst hörd i de gemensamma mötena som finns. Ett enkelt sätt att göra det på är att “gå 

runt bordet”, där alla medlemmar i mötet får egen tid att utrycka sig. 

 

Kommunikationen på denna nivå anser vi vara av störst vikt för hela kravinsamlingen, eftersom 

det är i detta forum som den globalt ansvarige ska sammanställa kraven innan de ska gå till 

utveckling.  

 

6.2.5 Extra validering 

 

Avsaknaden av validering har genomsyrat hela den här studien. Validering bör ske i den iteration 

vi tidigare beskrivit där det faller under aktiviteten “Kravprioritering och -förhandling”. Vi 
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menar att denna aktivitet bör förbättras genom att man trycker på vikten av att detta görs överallt 

inom organisationen. 

 

För att säkerställa att nya system som ska utvecklas eller större ändringar till befintliga system 

som ska ske stämmer överens med de krav som har kommit in, föreslår vi att vid dessa tillfällen 

sammankalla alla landsansvariga tillsammans med den globalt ansvariga. Denna 

sammanträffning bör hållas likt en workshop som den globalt ansvarige håller i. Syftet med 

denna workshop är att en sista gång gå igenom de krav som har kommit upp från alla de olika 

länderna för att eliminera risken för att utveckla ett system som inte möter kraven. Denna 

workshop bör ske på samma plats med alla medverkande i samma rum för att enklare förstå 

varandra och mer effektivt kunna gå igenom kraven. 

 

 “it’s hard to do strategic thinking at a distance, to bring everyone on the same page… if you get 

all stakeholders on a three-day conference to do strategic planning, you’d save months of 

biweekly requirements calls”- Damian D, Zowghi D (2003) 

 

 

6.3 Diskussion och egna reflektioner 

 

6.3.1 Sammanfattning av utförd studie 

 

Vi har genomfört en studie som handlar om hur man jobbar med kravhantering och 

kommunikation av dessa i en global organisation. Rättare sagt har vi undersökt hur ett 

multinationellt företag jobbar med detta idag, och med hjälp av empirin vi har samlat in har vi 

kunnat titta på det nuvarande arbetssättet och dra slutsatser hur det ska förbättras. Det vi har 

kommit fram till är att kravhantering i en global organisation med många olika lokala områden i 

yttersta grad handlar om hur man arbetar med kommunikation. Kraven som uppstår i 

verksamheten måste på något sätt kommuniceras vidare för att till slut nå den som är ansvarig för 

att globalt sammanställa dessa. Vi kan se att kravarbetet på lokal nivå främst sköts ostrukturerat, 

där den kravansvarige jobbar dagligen med att förstå slutanvändares problem, snarare än att 

försöka samla in direkta krav. Desto högre upp i organisationen har vi sett att kravarbetet kräver 

en viss struktur för att kunna behandla alla de olika verksamhetskrav som uppstår. Vi har även 

sett att det inte finns tillräckligt med kanaler för att samla in krav från alla olika länder, utan att 

det lätt blir så att system som utvecklas stödjer några länder medan andra länder får inrätta sig på 

att använda system som kanske inte är optimala för just dem. Därför har vi föreslagit att den som 

är globalt ansvarig för kravhanteringen ska möta de olika landsansvariga en och en för att 

säkerställa att ett lands krav inte faller bort. Vi har också föreslagit att ett extra valideringssteg 

ska läggas till innan nya system eller större förändringar ska implementeras. 
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Vi har även sett att det är viktigt att veta vad för ansvar och åtaganden som ligger i en roll. 

Därför har vi föreslagit att företaget borde vara tydliga med denna information så att de som 

jobbar med kravhantering vet vad som förväntas av en samt av sina kollegor. 

 

 

6.3.2 Studiens trovärdighet 

 

Vi kan se att urvalet i såväl enkäter och intervjuer är relativt litet för att med säkerhet kunna 

representera alla på företaget, men vi kan med den empirin vi har fått in samt möten med 

uppdragsgivaren fått en bra bild på hur kravarbetet sker idag samt kunnat lokalisera vart det 

föreligger problem och brister i arbetssättet.  

 

 

6.3.3 Reflektion av arbetsgång 

 

Vi hade svårigheter att till en början förstå hur vi skulle titta på företagets struktur gentemot 

teorin. Vi var först inne på att undersöka hur man på bästa sätt kunde involvera slutanvändare i 

en stor organisation för att säkerställa att de system som utvecklades stämde överens med 

verksamhetskraven. När vi tittade vidare på detta insåg vi att företaget redan hade en struktur 

som de jobbar efter för att sköta kravarbetet. Vi kom fram till att kommunikation var en relevant 

teori att titta på eftersom att det är tätt kopplat med hur kravhantering sker i en stor organisation. 

Detta stämde också bra med den empirin vi samlade in från intervjuerna, där vi främst fick svar 

på hur de olika kravhanterarna jobbar med att kommunicera krav.  

 

Vi har haft svårt att hitta teori som vi anser behandlar vårt unika fall. Den teori vi har hittat 

gällande kravhantering och kommunikation av krav har främst handlat om systemutveckling och 

kravhantering inom projekt, där metoder som t.ex. workshops, observationer och intervjuer 

använts. Vi har även tittat på teori som handlar om rollen som produktägare inom IT-utveckling, 

men den teorin är främst kopplad till agila systemutvecklingsmetoder, som heller inte är direkt 

relevant i vår studie. Eftersom att vi tittar på hur ett företag kontinuerligt håller sig uppdaterad 

med verksamhetens problem och försöker skapa krav av detta så har inte den teorin varit relevant 

för oss. Därför är denna studie till störst del baserad på den empiri vi har samlat in från företaget 

i fråga.  

 

6.3.4 Framtida studier 

 

Om mer tid hade funnits hade det varit intressant att intervjua fler personer från organisationen 

för att få en mer komplett bild av hur de jobbar med det faktiska kravarbetet. Att titta in mer på 
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djupet i de olika delarna av organisationen hade kunnat bidra till mer forskning på hur det 

fungerar att försöka förstå en slutanvändares problem och bygga system som stödjer 

verksamheten på bästa sätt.  

 

Framtida forskning borde fokusera mer på hur faktiska verksamhetsproblem hanteras och hur 

man jobbar med att förstå problemen och sammanställa krav av detta. Som nämnt så finns det 

mycket studier på just kravhanteringsarbete, men saknas på hur man kan tillämpa det på en 

organisation som helhet.  

 

Det hade även varit intressant att försöka implementera de slutsatser vi har dragit på företaget 

och se om förbättring skulle ske. Att även testa företagets arbetssätt på andra organisationer hade 

varit ett bra bidrag till hur kravhantering kan se ut i stora komplexa organisationer. 
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8 Bilagor 
 

 

Bilaga A - Intervjuguide 

 

Del 1 - Information om den intervjuade 

 

1. Kan du berätta om din roll i företaget? 

a. Probe: vanliga uppgifter du gör på en daglig basis?  

 

2. Hur många år har du jobbat inom HR? 

 

Del 2 - Kravinhämtning och kommunikation av krav 

 

1. Hur arbetar du idag med att samla in krav? 

a. Probe: Några speciella tekniker eller metoder? Sker det regelbundet eller “när 

det behövs”? Hur ofta? Vad har fungerat? Vad har inte fungerat? Har du 

regelbundna möten med din organisation där ni diskuterar krav? 

 

2. Hur kommunicerar du krav vidare upp i organisationen`? 

a. Probe: Genom dokument? Möten?  

b. Vad har fungerat? 

c. Vad har inte fungerat? 

 

3. Känner du att det finns några svårigheter angående insamlingen av krav och 

kommunikationen av dessa till vidare upp i organisationen? 

a. Probe: Tidsbrist? Bristande struktur eller kommunikationsforum? Bristande 

intresse från slutanvändare? 

 

4. Har du några metoder för att validera krav som samlas in?  

a. Probe: Om inte, hur skulle du vilja göra validering? 

 

Del 3 - Kommunikation av system och ändringar till slutanvändare 

 

1. Hur får du information angående nya system och ändringar? 

a. Probe: Genom mail? Möten? Workshops? Regelbunden basis? 

 

2. Hur kommunicerar du information om nya system till slutanvändare i din organisation? 

a. Probe: Några speciella tekniker eller metoder? Sker det regelbundet eller “när 

det behövs”? Hur gör du för att få dina slutanvändare att arbeta i systemen? 
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3. Hur anvisar du dina slutanvändare angående systemen och processerna? 

 

4. Känner du att nya system är i linje med vad din organisation har för behov? 

a. Probe: Om inte, varför? Bristande kravvalidering? Brist av uppföljning? Brist av 

kommunikation vid kravinhämtningen? 

 

5. Känner du att det finns några svårigheter gällande kommunikationen av nya system och 

ändringar till slutanvändare? 

a. Probe: Om ja, på vilka sätt? Finns det något du skulle vilja ändra?  Tidsbrist? 

Bristande struktur eller kommunikationsforum? Bristande intresse från 

slutanvändare?  

 

6. Innan en process/system implementeras av en processägare, stäms det av med dig innan 

det händer? 

 

 

Bilaga B - Enkätfrågor 

 

 

1. Implementation and Communication In general, how well do you think new HR systems and significant 

changes to existing systems are implemented and communicated to you as a manager? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Not at all           Very well 

 

 

 

2. In order for the HR systems and processes to support you in the best way possible, the development teams 

need to understand your business processes and how you work. Your feedback is essential! In what ways 

would you prefer to voice that feedback? 
●  I want to be able to email my feedback to my HR partner (or a specific feedback email address) 

●  I want to be able to give my feedback by calling my HR partner (or a specific feedback number) 

●  I want to send my feedback by using My IT Portal (tickets) 

●  I want to leave my feedback by filling out feedback forms 

●  I want to be able to actively give feedback online in the HR system (for example in a designated feedback 

section) 

●  I want to discuss my thoughts and opinions about the HR systems and processes through regular meetings 

with my HR partner (private or in group) 

●  I want to discuss my thoughts and opinions about the HR systems and processes by participating in focus 

groups consisting of me, other managers and HR 
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●  I want to discuss my thoughts and opinions about the HR systems and processes through interviews with 

my HR partner 

●  None of the above 

 

 

3. Has it been clear to you up until today how and where you can leave feedback? 

 

●  Yes 

●  No 

 


