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Abstract 
 
This Master Thesis focuses on the area of requirements 
management. It specially considers why new requirements is 
disregarded to be added to the Requirements Specification 
and what consequences it may lead to. The reference 
company, where the study took place is ITT Flygt, located in 
Emmaboda and Solna, Sweden. The company has an internal 
development of computer systems. The study was performed 
mostly through interviews, but also by studying documents 
from the organisation. A conclusion is that one of the reasons 
why the Requirements Specification isn’t updated is that the 
Requirements Specification doesn’t have all the areas of use 
in ITT Flygt that the litterature speaks of. Another reason is 
that it isn’t a prioritized activity. A correct managment of the 
requirements gives positive effects, such as control over 
resources and time in the project. This makes it possible to 
focus the resources on changes and updates of the computer 
system that are most urgent. The project might over all be 
cheaper than otherwise and stay within the calculated 
timeframe.  
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Sammanfattning 
 

Detta magisterarbete fokuserar på kravhantering i 
systemutvecklingsprocessen. Mer specifikt handlar det om 
uppdatering av kravspecifikationen då nya krav tillkommer. 
Detta är en aktivitet som ofta förbises och jag har velat se 
varför samt vilka konsekvenser det kan leda till. Det 
referensföretag där undersökningen utfördes är ITT Flygt i 
Emmaboda och Solna, som har intern utveckling av system 
för sin verksamhet. Tillvägagångssättet i undersökningen har 
främst varit intervjuer, men även studier av de dokument 
som finns i verksamheten. En slutsats är att en del av de 
skälen till att uppdatering av kravspecifikationen inte görs är 
för att kravspecifikationen inte har alla de 
användningsområden som litteraturen förespråkar. En annan 
anledning är att det inte är en aktivitet som prioriteras. En 
korrekt hantering av kravspecifikationen ger fördelar så som 
kontroll över tid och resurser i projektet så att resurserna kan 
läggas på de förändringar som är i störst behov av 
förändring. 
 
 

Nyckelord 
Krav, kravspecifikation, kravhantering 
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Ordlista 
 
 
Beställare  - med beställare åsyftas den person/-er som representerar 

användarna och därigenom fungerar som ”inköpare” av det 
system som ska utvecklas. 

 

Exempeldokument  - då jag nämner termen exempeldokument avser jag, de av ITT 
Flygt färdigskrivna dokument, t ex kravspecifikationer som jag 
fått tillgång till för att studera hur dokumenten används. 

 
ITT Flygt - företaget där studien genomfördes. Är tillverkare och 

leverantör av dränkbara pumpar och har intern utveckling av 
de system som behövs i verksamheten.  

 
Krav - för att förklara vad ett krav är citerar jag Myers  
 

”a condition or capability needed by a user to solve a problem or 
achieve an objective” [Myers, 1999] 

 
Det kan till exempel vara funktionalitet, eller en speciell layout 
på gränssnittet som användarna önskar att systemet ska ha. 

 

Kravspecifikation  - är det dokument som uppger de krav som beställaren har på 
systemet innan det är utvecklat. ITT Flygt har en mall för 
kravspecifikationen som ska följas för de utvecklingsprojekt 
som görs, se mallen i bilaga 1.  

 
System - när jag nämner ordet system i min rapport menar jag en 

mjukvaruapplikation, det vill säga ett datorprogram. 
 
Systemspecifikation - är det dokument på ITT Flygt som kommer näst i processen, 

efter kravspecifikationen. Här bryts de krav som fanns i 
kravspecifikationen ner till tekniska flöden och beskrivningar. 
Se mallen i bilaga 2. 

 

Ändringslogg - är det dokument där ändringar på andra dokument, så som 
kravspecifikationen och systemspecifikationen o dyl, kan 
påföras. Se mall i bilaga 3 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 

 
“The hardest single part of building a software system is deciding 
precisely what to build. No other part of the conceptual work is as difficult 
as establishing the detailed technical requirements [...] No other part of the 
work so cripples the resulting system if done wrong. No other part is as 
difficult to rectify later” [Brooks, 1995] 

 
Många författare, så som Brooks här ovan, erkänner att kravspecifikationen 
är det viktigaste dokumentet under hela utvecklingsprocessen. I 
kravspecifikationen specificeras den produkt som ska byggas. Om denna 
specificering är fel eller ej komplett kommer slutprodukten inte motsvara 
det beställarna tänkt. Runt kravspecifikationen finns många 
problemområden, som hur kraven ska samlas in, hur man får fram rätt krav 
och så vidare. I detta magisterarbete har jag valt att behandla ett av dessa 
problemområden, hur krav som ändras under projektets gång hanteras och 
problem kring detta.  

 
1.2 Kravhantering 
 

“The requirements for a project can start out vague, they can change 
midstream, and new requirements can show up. If you don’t have a good 
way of managing those requirements, you have to deal with that 
vagueness and change in the dark” [Hayes, 2003] 

 
Det är inte allt för ovanligt att uppdateringen av kravspecifikationen i 
utvecklingsprojekt försummas. En europeisk studie av 4000 företag visade 
att hanteringen av beställarens krav var ett av de största problemområdena 
inom systemutveckling och produktion. Dessa problem fanns såväl hos 
företag som utvecklar system åt andra företag, som hos de organisationer 
som har intern utveckling. [Kotonya & Sommerville 1997] 
 
Mer än 50% av alla krav i kravspecifikationen kommer att modifieras innan 
systemet är klart. Med en sådan hög föränderlighet kan allvarliga problem 
uppstå för systemutvecklarna. För att minimera dessa problem är 
kravhantering mycket viktigt. Kravhantering handlar om att handha 
förändringar i kravspecifikationen och att försäkra om att samma 
information samlas in för varje förändring och att övergripande 
bedömningar av kostnader och nyttan av de föreslagna ändringarna görs. 
Denna process görs parallellt med alla andra kravprocesserna i 
systemutvecklingen. [Kotonya & Sommerville 1997] 
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1.3 Syfte 
 
För att få en djupare uppfattning om kravhantering och varför detta inte 
tillämpas mer, ville jag få en inblick i hur det fungerar och praktiseras ute 
på företag.  
 
Jag fick kontakt med ITT Flygt AB i Emmaboda under februari 2004. ITT 
Flygt är en världsledande tillverkare och leverantör av dränkbara pumpar 
och tillbehör. Produktion och försäljning finns i ett flertal olika länder runt 
om i världen. Huvudkontoret och den största produktionsanläggningen 
finns i Sverige, där företaget också har sina rötter. ITT Flygt är ett 
internationellt företag med 40 helt eller delvis ägda säljbolag runt om i 
världen. I koncernen finns 4000 anställda, varav 1500 i Sverige. 
 
Inom organisationen finns behov av olika typer av IT-applikationer, både 
för tillverkningsprocessen och för att till exempel stödja affärsprocesserna 
inom organisationen. Många av dessa system utvecklas av den egna IT-
avdelningen, som är uppdelad mellan Emmaboda och Solna, i Sverige. Här 
finns ca 80 anställda som sysslar med allt från utveckling, till integrering, 
drift och support av de egenutvecklade applikationerna. [Flygt.com, 2004] 
 
Under en första omgång av intervjuer, med systemutvecklare på företaget, 
framkom det att man ser på kravspecifikationen som ett dokument som ej 
ska förändras efter att det en gång skrivits. I vissa fall stämmer inte 
innehållet i krav- och systemspecifikationen överens, eftersom 
kravspecifikationen inte uppdateras. Bitar som finns i kravspecifikationen 
kan vara bortplockade helt i det nästkommande dokumentet, 
systemspecifikationen eller tvärtom. Detta strider mot tänkesättet hos 
många ledande författare inom området, vilka bland annat anser att 
kravspecifikationen ska kunna fungera som ett dokument att göra 
uppföljningar mot under arbetets gång samt att testa mot i slutet av 
utvecklingen av ett system.  
 
Min tanke är att se ifall denna brist på uppdatering skapar några problem 
och i så fall vilka samt vad denna brist beror på.  
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2. Problemområde 
 

2.1 Forskningsfråga 
 

Som jag i inledningen beskrev har det inom programvaruteknik ansetts 
vara viktigt att hålla kravspecifikationen uppdaterad under hela 
projekttiden. I praktiken så genomförs detta ofta inte. I detta arbete 
undersöker jag; 

 
”Vad finns det för anledningar till att kravspecifikationen inte uppdateras och 

vilka konsekvenser för detta i praktiken med sig?” 
 

2.1.1 Delfrågor  
 
§ Vad finns det för skäl till att inte hålla kravspecifikationen 

uppdaterad? 
§ Vad kan det leda till för problem att inte hålla kravspecifikationen 

uppdaterad? 
§ Finns det några fördelar med att inte hålla den uppdaterad? 
§ Finns det några fördelar med att uppdatera kravspecifikationen allt 

efter att kraven förändras? 
 

2.2 Begränsningar 
 
På grund av tidsbrist valde jag att begränsa mig genom att endast titta på 
ett företag, ITT Flygt. Detta för att jag bedömde att en fördjupning genom 
ett flertal intervjuer skulle vara nödvändigt för att få fram de verkliga 
förklaringarna bakom problemet som jag baserat mitt arbete på.  
 
Jag har också begränsat mig genom de metoder jag använt. Andra 
kvalitativa metoder hade varit möjliga att använda, så som deltagande 
observationer, men har sållats bort på grund av tidsbrist. 
 
Som jag nämner i inledningen finns andra problem kring att ta fram en bra 
och komplett kravspecifikation. Dessa andra problemområden berörs inte i 
denna uppsats, utan jag har inriktat mig endast på kravhantering. 
 

2.3 Målgrupp 
 
Detta arbete vänder sig till alla som är intresserade av frågan och kanske 
främst till personal på ITT Flygt, som kan tänkas vara intresserad av varför 
uppdateringar inte görs och vilka konsekvenser det kan ge.  
 
Jag har förutsatt att läsaren är någorlunda insatt i systemutveckling, då jag 
använder vedertagna termer inom området, utan att förklara dem. 
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3. Metoder 
 
3.1 Kvalitativ metod 

 
Jag har använt mig av en kvalitativ undersökningsmetod för att få en 
djupare inblick i problemområdet. Vid kvantitativa undersökningar kan 
man endast skrapa på ytan och få svar på frågor som hur, var och vad är 
skillnaderna. I en kvalitativ metod, där man använder man sig av verbala 
analyser såsom intervjuer, är det möjligt att gå mer på djupet och se 
underliggande mönster och beteenden. [Patel & Davidsson 1994]  
 
Jag valde att använda mig av en kvalitativ undersökningsmetod då jag 
ansåg att det skulle vara lättare att få fram de underliggande orsakerna till 
bristen på uppdatering samt var densamma kan leda till.  
 

3.2 Grindvakt 
 
En grindvakt är oumbärligt då man vill använda sig av en kvalitativ metod 
på ett företag. En grindvakt är en person som kan sägas ha möjlighet att 
komma åt och få kontakt med olika källor inom företaget. Det kan till 
exempel vara dokument och personer inom organisationen. Grindvakten 
har också kunskapen att kunna beskriva hur organisationen fungerar, vilka 
möjliga problem som finns och är även den första som godkänner att du får 
utföra ditt arbete på platsen. [Hammersley & Atkinson, 1995] 
 
Jag kom i kontakt med min grindvakt, Eva Karlsson, på ITT Flygt under 
februari 2004, då jag fick klartecken att utföra mina undersökningar där. Jag 
upptäckte tidigt vilken fördel det var att ha en grindvakt. Jag har fått 
ovärderlig hjälp med praktiska saker, allt från att komma åt dokument, få 
namn och kontaktuppgifter på möjliga intervjupersoner, till att Eva 
berättade om mig och vad jag skulle göra inom organisationen för alla 
inblandade, så att möjliga intervjupersoner var medvetna om vad jag skulle 
göra. Detta var en stor fördel för att mina undersökningar skulle bli 
lyckade. 
 

3.3 Undersökningar av dokument 
 

”Dokument kan användas för att besvara frågeställningar kring faktiska 
förhållanden och faktiska skeenden.” [Patel & Davidsson 1994] 

 
Inom organisationen finns färdiga mallar för hur kravspecifikationen ska se 
ut samt något som kallas ändringslogg, där ändringar ska påföras. Efter 
kravspecifikationen kommer systemspecifikationen. Mer om detta berättar 
jag i fallstudien. Du kan även hitta dessa mallar i bilagorna 1-3.  
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Jag valde att börja min utredning med att undersöka dels den befintliga 
standardmallen för kravspecifikationen samt ändringloggen till densamma. 
Därefter tittade jag på systemspecifikationen. 
 
Jag studerade även ett antal färdigskrivna sådana dokument. Detta för att få 
en inblick i hur dokumenten såg ut och hur de användes, vilka rubriker 
eller delar som användes eller inte användes samt på vilka sätt. 
Dessa kommer jag i fortsättningen att kalla för exempeldokument.  
 
Undersökningen blev en grund för de intervjuer jag senare skulle utföra.  
 

3.4 Litteraturstudier 
 

”Den kunskap som vi hämtar från litteraturen gäller dels kunskap från 
teorier/modeller, dels kunskaper från tidigare undersökningar inom 
området. Tillsammans hjälper detta oss att hitta vad som är väsentligt 
inom vårt problemområde så att vi successivt kan göra en avgränsning 
[…]” [Patel & Davidsson 1994] 

 
För att hämta fakta, få ett underlag till mina intervjuer samt få en 
grundläggande syn på området har jag läst ett antal böcker och artiklar 
inriktat på kravspecifikationer och uppdateringen av desamma.  
 
Jag vill påpeka att jag fritt har översatt engelska citat och litteraturutdrag 
som används i detta arbete. 
 

3.5 Intervjuer 
 

“Om problemet handlar om att tolka och förstå t ex människors 
upplevelser eller om vi vill ha svar på frågor som rör ”Vad är detta? Vilka 
är de underliggande mönstren?” så bör vi använda verbala analysmetoder 
som intervjuer.” [Patel & Davidsson 1994] 

 
För att få en bra bild av hur man jobbar på ITT Flygt samt vilka problem det 
fanns i nuläget gällande krav- och systemspecifikationer valde jag att utföra 
intervjuer. Intervjuer är en bra metod eftersom man kommer åt människors 
tankar [Ely, 1993] 
 
Jag bestämde mig för att intervjua en person i taget, istället för 
intervjugrupper, för att intervjupersonerna skulle få prata fritt utan att bli 
avbruten av någon. Frågorna hade relativt hög grad av standardisering, det 
vill säga jag ställde samma frågor till alla, men följdfrågor ställdes då detta 
behövdes. Struktureringen var låg, då intervjupersonerna tilläts svara fritt 
på de frågor jag ställde. [Patel & Davidsson 1994] 
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Intervjuerna inleddes alla med ett samtal där jag presenterade mig och 
förklarade vad vi skulle prata om på intervjun. 
 

3.5.1 Urval och intervjuomgångar 
 

3.5.1.1 Omgång 1 
 
Frågorna i min första intervjuomgång var övergripande och handlade bland 
annat om hur processen för att utveckla ett nytt system såg ut, hur man 
jobbade mot beställare, i vilka faser samt hur kravspecifikationen användes 
och vilka problem man såg. Detta för att jag skulle få en inblick i deras 
arbetssätt och hur dokumenten används. Underlaget till dessa intervjuer 
hittar du i början av bilaga 4. 
 
I detta första skede intervjuade jag fem utvecklare samt två personer som 
varit projektledare för IT-projekt och fungerat som representant från 
beställarsidan och därmed kommit i kontakt med dokumenten. Detta för att 
få problem och möjligheter belysta ur två olika synvinklar, både från de 
som skriver och de som mottar dokumentet.  
 

3.5.1.2 Omgång 2 
 
Jag utförde en andra omgång av intervjuer ett par veckor efter den första 
omgången. Tanken med att dela upp intervjuerna i två omgångar var att jag 
dels skulle få en relation med en del av mina intervjupersoner Om 
intervjupersonerna känner tillit till mig som utför intervjun är chansen 
större att han/hon berättar mer ingående om de problem som finns. 
[Hammersley & Atkinson, 1995] 
 
En annan tanke med detta är att man oftast kommer på någon fråga eller 
del som förbisetts i den första intervjuomgången. Detta blir möjligt att 
komplettera i den andra omgången. [Patel & Davidsson 1994] 
 
I denna intervjuomgång inriktade jag mig helt på de frågor som rörde 
uppdateringar av kravspecifikationen. Dessa intervjufrågor kan du hitta i 
slutet av bilaga 4. Jag intervjuade dels tre utvecklare, som jag även samtalat 
med i den första omgången, dels två personer, varav en som tidigare jobbat 
som konsult åt ITT Flygt och en som i nuläget gör det.  
 

3.5.2 Intervjupersoner 
 
Totalt, i omgång 1 och 2, genomfördes 13 intervjuer med nio personer. 
Intervjuerna var på i genomsnitt en timme vardera. 
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I mitt urval valde jag att utse intervjupersoner så att hälften var kvinnor och 
hälften var män. Detta för inte få fram problem och lösningar från bara en 
synvinkel, ifall dessa skulle vara olika, beroende på kön av någon 
anledning. Jag valde även ut personer från flera avdelningar eftersom olika 
systemutvecklare jobbar med beställningar från olika avdelningar, 
exempelvis produktion eller marknad- och säljavdelningen.  
 
Intervjupersonerna är från båda orterna (Emmaboda och Solna) där 
systemutveckling finns. Detta för att få en mer nyanserad bild av problemet. 
 
Sju av intervjupersonerna är systemutvecklare som sysslar med 
projektledning, systemering och programmering på ITT Flygt i Emmaboda 
och Solna. Tanken med detta är att de som har den bästa kunskapen i 
området ska intervjuas [Hammersley & Atkinson, 1995] Personerna har 
jobbat olika länge med systemutveckling, men en majoritet är mycket 
rutinerade. Flera har också jobbat på ITT Flygt länge och är väl invanda i 
arbetssättet där och kunde berätta om hur verksamheten hade utvecklats 
genom åren. Som kontrast till detta valde jag även två personer som jobbar, 
respektive har jobbat som konsulter åt ITT Flygt. Dessa personer har alltså 
tidigare jobbat som systemutvecklare även inom andra organisationer. Jag 
ansåg att detta skulle ge en nödvändig utifrånblick av problemet. Dessa två 
intervjupersoner hade lättare att se objektivt på problemen och jämföra med 
hur det ser ut inom andra företag. 
 
Jag har även intervjuat två personer, vilka jobbar som projektledare för 
systemutvecklingsprojekt och samtidigt är beställarens representant.  
 
Projektledarna valdes utifrån att de genom sin projektledarroll kommit i 
kontakt med dessa dokument. Eftersom det finns en uppfattning på ITT 
Flygt om att beställarna ska skriva kravspecifikationen ville jag även få med 
deras syn på problemet. 
 
Jag har valt att hålla mina intervjupersoner anonyma.  

 

3.5.3 Inspelning och transkribering  
 
Intervjuerna bandades med en kassettbandspelare för att få med alla 
detaljer och citat. Att banda en intervju ger en mer komplett, konkret och 
detaljerad registrering än anteckningar. [Hammersley & Atkinson, 1995] 
Samtliga band från intervjuerna transkriberades för att intervjuerna skulle 
kunna jämföras med varandra.  
 
Tre intervjuer gjordes dock över telefon varvid inspelning inte kunde göras, 
där använde jag mig istället av loggning så gott det gick. 
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4. Litteraturgenomgång 
 

4.1 Kravspecifikationen 
 
4.1.1 Vad är en kravspecifikation? 

 
Kraven som är underlaget till det blivande systemet dokumenteras 
vanligtvis i ett formellt dokument som används för att kommunicera kraven 
till kunder, mjukvaruingenjörer och projektledare för processen. Det finns 
inget direkt standardnamn för detta dokument, även om många kallar den 
för kravspecifikation. I olika organisationer kan det ha andra namn till 
exempel funktionell specifikation, kravdokument etcetera.  
 
En kravspecifikation ska vara en klar och tydlig formulering av beställarens 
krav. Den beskriver hur utvecklingsprojektet uppfattar beställarens krav. 
Dokumentet beskriver de funktioner som systemet ska tillgodose, under 
vilka begränsningar systemet och projektet ska verka, systemets 
egenskaper, definitioner av andra system som det ska samverka med och 
information om systemets domän. [Kotonya & Sommerville, 1997] Den kan 
också innehålla de krav som den utvecklande organisationen ställer på 
produkten, t ex att den ska utvecklas i ett speciellt programspråk. 
[Oskarsson, 1994]  
 

4.1.2 Användningsområden 
 
Kravspecifikationen är ett dokument som har många olika funktioner och 
hänger med längs hela utvecklingsprojektet. De funktioner som 
kravspecifikationen har är följande; 
 

1. Vid granskningen av kravspecifikationen bör beställaren delta. När 
sedan granskningsanmärkningarna har åtgärdats och godkänts är 
kravspecifikationen inte längre utvecklingsprojektets egendom. 
Eftersom den i det läget definierar vad beställaren kommer att få, blir 
den på något sätt en del av avtalet med beställaren. [Oskarsson, 1994]  

 
2. Kravspecifikationen är underlag för designen av systemet. Under 

systemdesignen bryts kraven ned och allokeras till subsystem, 
hårdvara och andra delar av systemet. [IEEE, 1998] I och med detta 
är kraven också underlag för konstruktionen. I både systemanalysen 
och konstruktionsfasen ska man ju konstruera ett programsystem 
som fyller kraven i kravspecifikationen. [Oskarsson, 1994]  

 
3. Kravspecifikationen är också underlag för testspecifikationen. 

Systemtesten ska visa att man uppfyllt kravspecifikationen. 
[Oskarsson, 1994]  
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4. Ofta utgör också kravspecifikationen dessutom underlag för 

användardokumentationen.  [Oskarsson, 1994]  
 

5. Underhållsavdelningen som underhåller och modifierar systemet 
efter att det har gått i drift använder kravspecifikationen för att förstå 
systemets egenskaper och hur olika delar hänger samman. 
[Sommerville & Sawyer, 1997] 

 

4.2 Förändringar av kraven 
 
Krav används under hela utvecklingsprocessen och därför kan många 
problem uppstå på grund av att kraven förändras under projektets gång. 
[Pozgaj, Sertic, Boban, 2003] Egentligen är det inte förändringarna i sig som 
är problemet, utan det faktum att ju längre fram i projektet som 
ändringarna kommer, desto större inverkan har de på det som redan gjorts 
[Wiegers, 2003].  
 
En del förändring av krav är befogad, oundviklig och till och med 
fördelaktig. Man kan säga att förändring är en av de essentiella 
svårigheterna i utveckling av system. Essentiella betyder att det är något 
som vi som systemutvecklare måste leva med, det ligger i mjukvarans 
natur. [Brooks, 1995]  
 
Ett system förkroppsligar sina funktioner och det är just funktioner som är 
den del av produkter som är mest utsatta för förändringar. System bygger 
på tankar och funderingar, om man vill göra en förändring är det bara att 
på nytt fundera ut hur det ska fungera och därefter kan ändringen 
implementeras. I till exempel en bil eller ett kylskåp är det svårare att göra 
ändringar, då de hör ihop mer med fysiska egenskaper. Då sker 
förändringarna i en senare modell men i system är funktionerna så mycket 
enklare att ändra, detta leder till att ändringar görs mycket mer frekvent i 
samma ”version”. [Brooks, 1995]  
 
Ändringarna beror på både sociala och tekniska aspekter. De sociala 
aspekterna kan relateras till de intressenter som är involverade i projektet, t 
ex systemutvecklare, beställare, projektledare och dylikt. Alla intressenter 
förändrar sin förståelse för systemet och miljön runtom, under resans gång. 
[Andersson & Felici, 2002] Exempelvis kan beställarna upptäcka vilken 
funktionalitet som systemet verkligen borde ha haft, vilket leder till att man 
till exempel vill lägga till funktioner. Systemutvecklarna kan upptäcka att 
de missuppfattat hur arbetsmiljön kring systemet fungerar och därför har 
föreslagit en felaktig lösning. Då man har utvecklat denna förståelse 
behöver kraven förändras. [Kotonya & Sommerville, 1997]  
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Från de tekniska synvinklarna utvecklas kraven via att man till exempel 
upptäckt problem med den valda lösningen, att det finns 
produktionsrestriktioner, att användarna ger feedback samt återkoppling 
från andra faser i utvecklingscykel, såsom testningen av systemet. 
[Andersson & Felici, 2002] 
 
Något annat som är vanligt är att ju längre projektet pågår, desto mer 
funktionalitet och ”features” kommer användarna på att de önskar. Om 
varje föreslagen ändring skulle gå igenom kan det verka som att projektet 
aldrig kommer slutföras – och det kan faktiskt också bli fallet. [Wiegers, 
2003] 
 

4.3 Vad är kravhantering? 
 
Kravhantering handlar om processen att hantera förändringarna i 
kravspecifikationen. Kraven på formalitet kommer från behovet av ordning 
och reda. När man arbetar med komplexa produkter, måste man hålla 
ordning på vad man gör. Eftersom program är komplexa, kommer vi inte 
kunna göra rätt från början, utan vi kommer att behöva ändra dokument 
efter hand. [Oskarsson, 1994]  
 
Om man ändrar i programvaran ser man till att kravspecifikationen ändras 
så att dess beskrivning av programvarans funktionalitet och egenskaper 
alltid är korrekt. Ändringarna bör kontrolleras genom en formell 
ändringsprocess. Denna process bör omfatta förhandlingar mellan de parter 
som påverkas av förändringarna och ska även leda till att man gör risk- och 
kostnadsbedömningar av de föreslagna ändringarna. [IEEE, 1998] 
Utvecklingsprojektet får alltså inte ändra en fastställd kravspecifikation 
utan beställarens tillstånd, eftersom den är en del av produkten. 
[Oskarsson, 1994]  
 
Ändringshantering handlar om en samling aktiviteter för att dokumentera, 
rapportera, analysera, kostnadsbedöma och implementera ändringarna på 
de krav man kommit överens om. Det handlar om att se till att samma 
information samlas in för alla krav och att man gör bedömningar kring de 
kostnader och fördelar som den föreslagna ändringen kan ge. Det handlar 
också om att hantera relationerna mellan kraven, de gamla och de 
nytillkomna. En tredje uppgift i kravhanteringen är att hålla reda på 
relationerna mellan kravspecifikationen och de andra dokumenten som 
produceras under systemutvecklingsprocessen.  
 
Aktiviteterna är följande; 

1. Identifiera att en ändring behövs. Detta kan komma från t ex en 
analys av kraven, där men t ex inser att nya behov från beställarens 
sida har uppkommit el dyl.  
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Fig 1. Processen för kravhantering [Kotonya & Sommerville 1997] 

2. Kontrollera så att den föreslagna ändringen är korrekt, ibland händer 
det att beställare har missförstått de tidigare kraven och därför 
föreslår onödiga ändringar. 

3. Den föreslagna ändringen analyseras för att se hur många krav som 
påverkas av förändringen och hur de påverkas. Här tas också fram 
vilken relation den föreslagna förändringen har med andra krav. 

4. De verkliga ändringar som måste göras vid kraven föreslås. Här kan 
en konsultation med beställare äga rum, så att de är nöjda med 
ändringarna. 

5. Kostnaden för att göra ändringen estimeras. Både hur mycket arbete 
som krävs och tiden i timmar det beräknas ta ska finnas med i denna 
beräkning. 

6. Sedan hålls möte där man diskuterar med beställaren för att se att de 
är med på kostnaden och de föreslagna ändringarna. 

7. Ändringen implementeras. En ny version av kravspecifikationen 
görs och kontrolleras. [Kotonya & Sommerville, 1997] 

 

 
 

 
Vad som beskrivits ovan är alltså en policy för hur hantering av 
förändringar kan gå till. Det är rekommenderat att ha en viss policy inom 
företaget för hur ändringar ska hanteras inom organisationen. Detta för att 
alla ska veta hur en förändring ska hanteras, man får även en förbättrad 
kontroll över kostnaderna. [Sommerville & Sawyer, 1997] 
 

4.4 Positiva effekter av kravhantering 
 
Fördelarna med kravhantering är att man får betydligt större kontroll över 
projektets kostnader och timplan. Detta leder också till att utvecklarna 
mycket lättare kan svara på beställarens frågor om potentiella förändringar 
samt rättfärdiga budget och timförändringar med verklig fakta. Den 
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skillnad som kravhantering kan göra är alltså att ge kontroll och 
information till berörda parter. [Hayes, 2003]  
 
Bra kravhantering, så som att bibehålla relationerna mellan krav ger 
långtida positiva effekter. Beställarna blir mer nöjda och kostnaderna för 
utvecklingen blir lägre. Dessa vinster kommer inte att visa sig direkt, så de 
kan i början verka göras i onödan. De gör att det blir svårare att förändra 
kraven för systemet och inom budget. Trots allt har erfarenheter visat att 
bra kravhantering alltid är kostnadseffektiv. [Sommerville & Sawyer, 1997] 
 

4.5 Varför försummar man att ändra kravspecifikationen?  
 
Hos de flesta består kravhantering av ett antal dokument med de krav som 
användarna hade under början av projektet. Detta är relativt värdelöst till 
annat än en historisk lista. Dessa krav är inte länkade till de tekniska kraven 
inom projektet och när kraven ändras kan man inte direkt säga vilken effekt 
det kommer att ha på projektet. [Hayes, 2003] 
 
Så varför åsidosätter man att uppdatera kravspecifikationen med de krav 
som ändras under resans gång? 
 
Det är en mänsklig svaghet, som vi alla dras med, att precis när man håller 
på intensivt med ett program eller ett dokument, ser man inget behov av 
formalitet. Man tänker att man ska minnas de ändringar man gör och att 
man ska meddela de berörda. Men allt för ofta minns man inte och de 
berörda parterna missförstår det man berättar. [Oskarsson, 1994]  
 
Ett annat scenario är att beställaren ringer upp och begär en liten ändring i 
systemet, till exempel att texten i ett felmeddelande ska bytas. Utvecklaren 
som tar emot önskemålet tänker att det är enkelt fixat och att det inte 
behöver tas upp i någon beslutandeprocess. Utan att tänka efter börjar 
utvecklaren ändra i programvaran, varvid det visar sig att den lilla 
ändringen inte alls var så liten, utan påverkar fler delar i systemet och tar 
betydligt längre tid än vad han/hon först trodde. [Wiegers, 2003] 
 

4.6 Vad kan det orsaka? 
 
Förändringar av krav är den största orsaken till att 
systemutvecklingsprojekt överskrider de budgeterade kostnaderna [Davis, 
1993] Krav som kommer till under utvecklingsstadiet kostar fem gånger så 
mycket som om de hade kommit till under kravinsamlingen. [Abbott, 2001] 
Anledningen till att kostnaderna ökar är att tidsschemat för utvecklingen 
utökas, eftersom designen måste omarbetas för att kunna implementera 
ändringarna Krav som förändras kan inte bara orsaka ökade kostnader utan 
även göra att systemet försämras. [Andersson & Felici, 2002] 
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En annan följd som dåligt hanterade krav kan medföra är att ändringar som 
kanske hade haft en låg prioritet, om en utredning hade gjorts, blir 
implementerade före ändringar som egentligen har högre prioritet. På 
samma sätt kan förändringar som egentligen är dyra och egentligen inte 
nödvändiga införas. [Sommerville & Sawyer, 1997] 
 
En ytterligare orsak till att det är nödvändigt att hantera och utreda nya 
krav är att ”spontanändringar” kan ge oönskade effekter som man inte alls 
har tänkt på. Om man blir tvungen att sätta sig ner och tänka igenom det 
hela och koppla ändringen till de andra kraven kan man lättare se 
effekterna av införingen av ändringen. [Oskarsson, 1994]  
 

4.7 Intern utveckling 
 
På ITT Flygt har man intern utveckling av system. Med intern utveckling 
menas sådana projekt där utvecklarna och de blivande användarna tillhör 
samma organisation. Många gånger är det system för företagsinternt bruk 
som utvecklas inom stora företags IT-avdelningar. Interna 
utvecklingsprojekt är ofta mindre formella eftersom man oftast har delad 
ekonomi och kontakterna mellan avdelningarna är väl upparbetad. De 
system som utvecklas är ofta skräddarsydda för sina 
användningssituationer, även om de kan ligga till grund för produkter och 
tjänster som riktar sig mot dess kunder. Designprocessen för intern 
utveckling har lite lösare former och ger utrymme för en mer flexibel 
designprocess. [Löwgren & Stolterman, 1998]   
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5. Fallstudien 
 

5.1 Bakgrund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De flesta nya system som behövs i organisationen utvecklas internt. En 
beställning kan gå direkt från en beställare till IT-avdelningen. Den kan 
också gå genom ett ”mellanskikt” till IT-avdelningen. Mellanskiktets (MY) 
uppgift är att fånga upp idéer och behov som finns i organisationen under 
den. Detta är vanligt när det gäller system som utvecklas för 
marknadssidan.  
 
Beställaren har en eller möjligen flera representanter. Representanten kan 
ha lite olika roller beroende på vilket slags projekt det är. Den främsta rollen 
är att representera användarna och därigenom berätta vad för system som 
önskas. Beställare och mottagare behöver inte sitta på samma ort eller ens i 
samma land. Då utvecklingsavdelningen är uppdelad mellan två orter, 
Emmaboda och Solna är det vanligt att projekten har personal från båda 
dessa städer. Det händer också att t ex en/flera beställare sitter i ett annat 
land, t ex Tyskland och mottagaren, dvs utvecklingsavdelningen är här i 
Sverige.  
 
Systemutvecklingsprojekten är relativt små, oftast mellan 1-5 personer. 
 

Beställare, t ex 
marknads-

avdelningen 

Mellanskikt (fångar 
upp behov/idéer från 

beställare), kallad MY 

IT-avdelning, 
kallad VI 

ITT Flygt 

Fig 2. 
Beställare och 
mottagare av en 
order 
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5.2 Arbetsmetoder 
 

 
 
 

Behov/Idé 
Uppkommer oftast ute hos ”beställaren”. En beställare är oftast någon på en 
annan avdelning inom företaget, t ex ekonomiavdelningen, som har sett ett 
behov eller problem i sin verksamhet. Det kan till exempel vara att införing 
av e-faktura avseende leverantörsfakturorna skulle spara åtminstone en 
timmas arbete för ekonomiavdelningen per dag. 

 
Förstudie 
Förstudien görs antingen av beställaren eller av IT-avdelningen eller de 
båda ihop. Det vanligaste arbetssättet på ITT Flygt är att detta görs av 
beställaren. Förstudien skiljer mycket från olika projekt. Ett arbetssätt kan 
exempelvis vara att intervjua ett antal människor om hur de upplever 
problemet eller ett önskat behov och möjliga lösningar till detsamma. I 
slutändan blir det ett eller flera förslag på hur man skulle kunna lösa det. 
Ibland menar man att det inte behövs någon förstudie, till exempel då det 
handlar om små ändringar på befintliga system, där lösningen är 
”självklar”.  
 
Om man kommit fram till att en applikation är lösningen på problemet 
(eller en del av det) går man vidare till nästa fas. 

 
Specificering av krav 
Ofta får utvecklingsavdelningen en ”beställning” från någon beställare. 
Denna kan vara väldigt olika till omfattning. Vissa beställare lämnar endast 
ett underlag till kravspecifikationen medan andra gör en mer komplett 
sådan. Meningen är egentligen att beställarsidan ska skriva detta dokument 
och att IT-avdelningen först ska komma in senare.  
 
Arbetet i denna fas är mycket beroende av hur pass komplett den 
kravspecifikation som beställaren lämnar är. Då den inte är helt komplett 
sker verksamheten ofta i mötesform med en projektgrupp med utvecklare 
från IT-avdelningen och representanter och användarrepresentanter från 

Fig 3. De olika faserna vid utvecklingen av ett nytt system på Flygt 
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beställarens sida. Utvecklarna försöker reda ut vad beställaren vill ha och 
sammanställa detta i krav. Man har en projektledare, allt i från en 
avdelningschef, vilket nog är det vanligaste, till en vanlig tjänsteman. Det 
finns också en IT-projektledare som ansvarar för IT-biten i projektet. I 
många projekt är IT-delen endast en del av projektet.  
 
Det händer att utvecklingsavdelningen får en färdig kravspecifikation, men 
många av de utvecklare jag pratat med föredrar att vara med i arbetet av 
kravframtagning. Detta för att få större inblick i vad som ska göras och för 
att få till en mer komplett kravspecifikation från början, då beställare ofta 
har svårt att göra en bra kravspecifikation. Det vanligaste är att den 
kravspecifikation som de får inte är tillräcklig, men att man kan utgå från 
den för att sedan hitta fler krav. 
 
Systemanalys 
Fasen börjar med att man har en kravspecifikation från föregående fas som 
man ska jobba vidare på och utveckla till en systemspecifikation. 
Systemerarna jobbar vidare utifrån kravspecifikationen och bryter ner 
kraven från vanlig text till mer tekniska lösningar. Man går till exempel från 
att ha en funktion ”lägga till en ny kund i kundregistret” till att bestämma 
hur detta ska ske t ex rent databasmässigt. Man försöker också här att 
tidsuppskatta hur lång tid det fortsatta arbetet kan ta och vad det kommer 
kosta. I vissa projekt kan systemanalysen ske parallellt med specificeringen 
av krav.  
 
Systemering 
I systemeringen går man mer in i detalj jämfört med förra fasen, dessa två 
faser görs i praktiken ofta parallellt. Ur denna fasen kommer ett dokument 
som man kallar för programmeringsförutsättningar. Det är i princip en 
systemspecifikation, fast ännu mer detaljerad, så att en programmerare som 
inte deltagit i de föregående faserna kan börja implementera från detta 
dokument. Ifall samma person som gör systemeringen även ska 
programmera är det inte säkert att det görs lika detaljerade beskrivningar 
av databaser och programmeringsförutsättningar. 
 
Programmering 
Databas och applikationer implementeras. Som grund finns de bägge 
dokumenten systemspecifikation och programmeringsförutsättningar. 
Ibland används också kravspecifikationen här, beroende på var den 
önskade informationen finns specificerad. 

 
Testning 
Systemet testas, detta sker allt som oftast mot systemspecifikationen. 
Representanten från beställaren får också gå igenom programmet så att det 
är till belåtenhet. Dessa tre sistnämnda faser kan göras i iteration. 
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5.3 Dokumenten 
 

5.3.1 Kravspecifikationen 
 
I mallen för kravspecifikationen finns ett antal rubriker där författaren av 
dokumentet ska skriva information angående det blivande systemet. Rent 
generellt kan jag säga att mallen innehåller de flesta rubriker som en 
kravspecifikation ska innehålla, även om många rubriker är krångliga vilket 
har lett till att många av författarna till dokumenten inte vet riktigt vad de 
ska skriva där. De exempeldokument jag tittat på är 3-4 sidor med text och 
någon figur.  Jag kan alltså dra slutsatsen att de kravspecifikationer som 
skrivs har något korta och generella beskrivningar av kraven och därmed 
inte innehåller all information som de bör göra enligt rekommendationer i 
facklitteraturen. Mallen till kravspecifikationen finns i bilaga 1. 

 

5.3.2 Systemspecifikationen 
 
Systemspecifikationen är nästa dokument i processen, efter 
kravspecifikationen. I litteraturen finns inget dokument som heter 
systemspecifikation eller som stämmer helt överens med funktionen som 
detta dokument har på ITT Flygt. Enligt de slutsatser jag dragit så har ITT 
Flygt två dokument, för samma funktioner som litteraturen beskriver att ett 
har, det vill säga kravspecifikationen.  
 
I systemspecifikationen ska det framtida systemet beskrivas mer i detalj, 
men ändå inte så detaljerat så att man kan programmera utifrån det. För det 
finns ett annat dokument (programmeringsförutsättningar). En del 
systemutvecklare använder ändå systemspecifikationen som grund för 
programmeringen. Det är i de fall som de själva gör både systemering och 
programmering. Andra systemutvecklare berättar att de inte ser något 
direkt användningsområde för detta dokument, så länge 
kravspecifikationen är bra gjord. Exempeldokumenten är ungefär 10-20 
sidor och systemet är mer beskrivet till de delar som det ska bestå av än i 
kravspecifikationen. Mallen till systemspecifikationen finns i bilaga 2. 
 

5.3.3 Ändringsloggen 
 
Ändringsloggen är ett dokument där man kan påföra ändringar mot andra 
dokument, till exempel kravspecifikationen eller systemspecifikationen. En 
ändring ligger på en rad i tabellen i mallen, men man kan skriva flera rader 
inuti en tabellrad, oftast skrivs 2-3 rader. I ändringsloggen skriver man in;  
§ när ändringen skedde  
§ vem som initierat (är grunden till) ändringen, till exempel 

projektgruppen, projektledaren eller beställaren 
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§ problembeskrivning, till exempel att man i systemet vill kunna se en 
förhandsgranskning på en e-faktura innan den skickas   

§ kommentar (används inte så ofta) 
§ lösningsförslag till problembeskrivningen 
§ tidsuppskattning i timmar 
§ godkänd, blir i praktiken som en avbockning av den som genomfört 

ändringen. 
 
Mallen till ändringsloggen finns i bilaga 3. 
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6. Analys 
 
Här jämför jag de synpunkter jag fick i intervjuerna med mina egna 
slutsatser från studien och citat från litteratur. Uttalanden från beställare 
förtydligar jag genom att skriva att det är en beställare som sagt citatet. 
Citat från konsulter och utvecklare har jag lagt samman och kallar de båda 
för utvecklare, för att inte peka ut särskilda intervjupersoner. 
 

6.1 Kravspecifikationen och dess användningsområden 
 

För att veta behovet av att uppdatera kravspecifikationen med de krav som 
kommer till måste man undersöka ifall den i verkligheten har samma 
användningsområden som i litteraturen. I litteraturen ser man att 
kravspecifikationen är ett dokument som återkommer genom hela 
utvecklingsprocessen. Det är bland annat därför man förespråkar att 
eventuella förändringar måste hanteras på ett systematiskt sätt. 
 
1. Ett kontrakt 
 
I den litteratur jag läst menar man att kravspecifikationen blir en del av det 
avtal eller kontrakt som finns mot beställaren. Kravspecifikationen fungerar 
då som en förteckning av vad som ska göras.  
 

I kravspecifikationen säger utvecklingsprojektet: ”Det här är vad vi tänker 
åstadkomma” […]  eftersom den i det läget definierar vad beställaren 
kommer få blir den på något sätt en del av avtalet med beställaren. 
[Oskarsson, 1994]  

 
Enligt min uppfattning stämmer detta överens med hur det går till på ITT 
Flygt. Kravspecifikationen är som ett bevis på vad man i en första fas kom 
överens om. Intervjupersonerna ser det här som ett av de främsta 
användningsområdena för kravspecifikationen.  
 
Kommentar från en beställare: 
 

”[…] när man har mycket med ”datafolk” att göra så har de ofta väldigt 
knappa resurser, de har fullt upp att göra jämt och ständigt […] då kan ju 
inte den personen komma och säga sedan att ”nej, jag har inte tid” för då 
kan man bara säga att ”men vi har ju ett avtal”. ” 

 
Kommentar från en utvecklare: 
 

”[…] det är ju då ett slags kontrakt då […] att det här är vad de har 
beställt och då är det ju upp till mig att göra ett sånt system då.” 
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Jag ser dock här tecken på det lite mindre formella arbetssättet, i och med 
att man har intern utveckling på ITT Flygt. I litteraturen nämns att 
kravspecifikationen först blir en del av avtalet efter att den granskats och 
godkänts. ITT Flygt har dock inte direkt detta förfarande. I vissa fall tas det 
hela upp till ett beslutsforum, där kravspecifikationen blir ett underlag till 
att projektet ska dras igång, men i normalfallet görs detta inte. 
 
Något annat som skiljer från det ”ideal” som beskrivs i litteraturen är att 
kravspecifikationen på ITT Flygt inte är lika specificerad in på detaljnivå. I 
de exempeldokument som jag studerat är kraven ganska generellt 
beskrivna.   
 
Kommentar från utvecklare: 
 

”Kravspecifikationen brukar bli 2-3 sidor med idéer […] Man vill hellre ha 
en vision eller målbild än tydligt specificerade krav.” 
 
[…] jag inte har sett några riktigt bra kravspecar[…] 

 
Jag tror att anledningen till att den innehåller mer generella beskrivningar 
dels kan bero på att man har intern utveckling med en ganska nära kontakt 
mellan både de utvecklare som ska göra systemet och mellan utvecklare och 
beställare. Det kan också bero på att man har tankesättet att beställaren ska 
skriva kravspecifikationen och de har inte alltid kompetensen att skriva 
detaljerade specifikationer. 
 
2. Underlag för fortsatt arbete 
 
Det andra användningsområdet för kravspecifikationen, som litteraturen 
nämner, är att den blir underlaget för systemspecifikationen och det vidare 
arbetet i nästa fas av utvecklingen.  
 

System engineers responsible for designing and implementing the system 
use the requirements document to understand what is developed. 
[Sommerville & Sawyer, 1997] 

 
Intervjupersonerna berättade att detta var ett av de främsta 
användningsområdena för kravspecifikationen. Man använder den för att 
bryta ned kraven för att kunna specificera dem ytterligare i nästa 
dokument, systemspecifikationen. En av utvecklarna sa just;  
 

”Den är ett underlag till systemspecen” 
 
På ITT Flygt är det vanligt att samma person som tagit fram, eller förfinat 
kravspecifikationen också fortsätter med systemanalysen. Det kan dock 
komma in fler personer i denna fas och det händer också att man får in en 
färdig kravspecifikation, vilket gör att arbetet i princip börjar i 
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systemanalysfasen. Ibland jobbar man också parallellt med 
kravspecifikationen och systemspecifikationen.  
 
Allt det jag beskrev ovan kan påverka det nämnda användningsområdet, 
för om samma person gör kravspecifikationen som ska göra designen så får 
kravspecifikationen inte samma stora roll där, då mycket av informationen 
finns i huvudet på de som jobbar. Det är inte allt för ovanligt att dessa två 
dokument görs parallellt. En utvecklare förklarade detta; 

 
”[…] i många projekt kör man dessa två dokumenten jämsides med 
varandra, att på vissa delar tar man fram kraven och gör systemanalysen 
sen kan man nog vända tillbaka till kravfasen och ta en annan del.” 

 
Trots allt kan jag dra slutsatsen att kravspecifikationen har detta 
användningsområde. 
 
3. Underlag för testning 
 
I litteraturen är kravspecifikationen också traditionellt använd som ett 
underlag för testning. Anledningen till detta är att man ska se att 
beställaren/kunden verkligen får det som beställdes och bestämdes i 
kravspecifikationen.  
 

System test engineers use the document to derive tests which verify that 
the developed system meets the requirements. [Sommerville & Sawyer, 
1997] 

 
ITT Flygt använder vanligtvis inte kravspecifikationen som underlag till 
testerna, utan mestadels systemspecifikationen istället.  
 
Kommentar från en utvecklare: 
 

[vad som är underlag till tester] ”Systemspecen, med alla funktioner som 
finns där. I och för sig kanske man tar med lite ur kravspecen, men det är 
nog systemspecen i första hand” 

 
En av anledningarna till detta som jag har fått uppfattningen om är att 
många av utvecklarna anser att de flesta kravspecifikationerna de får in är 
väldigt diffusa och inte bra helt enkelt. Som jag beskrev tidigare är de 
snarare en samling av visioner än tydligt definierade krav. Många 
intervjupersoner säger att de aldrig stött på en bra kravspecifikation. 
 
Kommentar från en utvecklare: 
 

”Jag tror att dokumentet är väldigt dåligt använt idag. Vi skriver det, 
sammanställer det… ” 
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Systemspecifikationen är mer tydlig och komplett vilket leder alltså till att 
systemspecifikationen används i resterande arbetet, för att till exempel ta 
fram tester och att det får ta över en del av de funktioner som i litteraturen 
benämns tillhöra kravspecifikationen. Vissa utvecklare väljer även att skicka 
ut systemspecifikationen till beställarens representant, för att han/hon ska 
kunna se att alla de funktioner som de tänkt ska finnas med verkligen finns. 
Intervjupersonerna anser också att det är viktigare att hålla 
systemspecifikationen uppdaterad än kravspecifikationen. 
 
Kommentar från utvecklare: 
 

”[…] eftersom det är underlag till det fortsatta jobbet och för testerna så är 
det viktigare för oss. [anm. att hålla systemspecifikationen uppdaterad] ” 
 
”Kravspecifikationen är ju det första dokumentet, det är systemspecen 
man använder sedan. ” 

 
En annan viktig anledning till att kravspecifikationen inte används som 
underlag för tester är just att det handlar om intern utveckling. 
Uppfattningen är att ”så länge beställarna är nöjda så är allt bra”. Då spelar 
det alltså ingen roll ifall den slutgiltiga produkten stämmer överens med 
kravspecifikationen.  
 

”Det är väl lite si och så med kravspecen. Vi jobbar ju mot en projektledare 
från MY och vi litar ju på att han vet vad som önskas. Jag går inte tillbaka 
till kravspecen och kollar vad de ville ha utan om beställaren är nöjd så 
behöver man ju inte kolla på den…”  

 
4 och 5 Underlag för användardokumentation och drift 
 
Kravspecifikationen har inga av dessa användningsområden hos ITT Flygt. 
Driften använder sig av systemspecifikationen för att ta fram den 
information som behövs för driften.  Dessutom håller man på att lägga om 
driften, så att de som skrivit systemen senare blir driftsansvariga för 
desamma. Alltså finns inte samma behov av formell dokumentation.  
  
I och med detta kan man dra slutsatserna att man på ITT Flygt inte har 
samma användningsområden för kravspecifikationen som i litteraturen. 
Den mesta nytta man har är i början av utvecklingen. Detta har betydelse 
eftersom man i litteraturen tar för givet att kraven delvis måste uppdateras 
eftersom detta är ett dokument som används under hela fasen av utveckling  
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6.2 Hur hanterar man ändringar idag? 
 

6.2.1 Ändringar i kravspecifikationen 
 
På ITT Flygt finns en spridd uppfattning om att man inte ska ändra i 
kravspecifikationen. I detta fall menar jag den ursprungliga 
kravspecifikationen. Anledningen till att man inte ändrar 
kravspecifikationen är att man vill att den ska stå för den ursprungliga 
beställningen. 
 
Kommentar från utvecklare: 
 

”Jag vill behålla den ursprungliga kravspecen och det är väl för att man 
ska kunna gå tillbaka och se vad vi lovade”  

 
”[om varför de inte vill ändra] Det kan ju vara bra att ha kvar kravspecen, 
som det här sa vi först, så att man kan se vad som var med och inte från 
början”  

 
Här kan man då se att de har samma uppfattning som litteraturen har. Det 
vill säga att man inte ska ändra i kravspecifikationen utan beställarens 
tillåtelse. Det är deras dokument, den står för den ursprungliga 
överenskommelsen. Problemet är att i och med att ändringar sker så 
förändras också den ursprungliga beställningen. Då kommer inte 
kravspecifikationen att stämma överens med vad man i slutänden får.  
 
Kommentar från en utvecklare: 
 

”Man måste nog ha nästan ha något som markerar vad som kommit till. 
Så att även om man uppdaterade kravspecifikationen tror jag man behöver 
något för att se vad som kommit till, så att man kan gå tillbaka och 
jämföra” 

 
Ett annat skäl var att de vill kunna se vilka ändringar som kommer till, som 
intervjupersonen ovan berättar. I litteraturens svar på kravhantering finns 
detta inbyggt i kravspecifikationen och borde egentligen inte vara ett skäl 
till att inte ändra kravspecifikationen. 
 

6.2.2 Ändringsloggen 
 
Ändringshanteringen består främst av att krav som förändras förs in i det 
man kallar ändringsloggen som jag beskrev i fallstudien. Ändringsloggen 
blir en listning på ”krav” som tillkommit i kravspecifikationen.  
 



- Krav på kraven – 
Varför kravspecifikationer inte uppdateras och vad det kan ge för konsekvenser 

 

 26 

Här kan jag kommentera att intervjupersonerna har berättat att man inte 
har någon som godkänner ändringarna. Istället används den kolumnen för 
att bocka av, då en ändring är gjord. 
 
De krav som nämns i ändringsloggen skrivs normalt inte in i 
kravspecifikationen. Trots det kan det dock hända att man lägger till krav i 
kravspecifikationen. Ibland finns de endast i ett mötesprotokoll el dyl.  
 
Kommentar från utvecklare: 
 

”När någon kommer på något som de vill ha ändrat skriver jag en 
ändringslogg som regel. Så att man vet vad som kommit till, så att man se 
om man blivit försenad att det var för att dessa kraven kom till”  
 
”[om när ett ”komplext krav kommer till] Ja... man skriver ju något slags 
dokument. Ibland kan det vara ett mötesprotokoll, det kan till och med 
vara ett tillägg i kravspecifikationen”  

 
Problemen som jag ser med detta är: 
 
§ Det är inte alla som använder ändringshanteringen genom 

ändringsloggen fullt ut. En del använder det endast ibland, t ex krav 
som tillkommer sent, inte så komplexa krav. Som jag beskrev i min 
litteraturgenomgång är det vettigt att ha en slags policy för hur 
ändringar ska hanteras, så att alla inblandade vet vad och hur något 
ska ske då en ändring inträffar.  

  
§ Det går inte heller att beskriva kraven detaljerat i detta dokument. 

Kraven finns då mer specificerade i t ex ett mötesprotokoll el dyl. En 
intervjuperson berättade att det visserligen var möjligt att skriva 
mycket på varje rad i ändringsloggen, men det är inget jag har sett i 
de exempeldokument jag tittat på.  

 
§ Kravspecifikationen kommer inte att representera det system som blir 

byggt. Detta leder till att man saknar en helhet. Kraven är uppdelade 
på olika dokument, man kan då inte se sambanden mellan de nya 
kraven och de gamla. Det gör det svårare att inse vilken påverkan de 
nya kraven kommer ha på de gamla, något som litteraturen 
förespråkar som mycket viktigt.  Det håller även vissa 
intervjupersoner med om. 

 
”Principen kanske borde vara att man inte borde skriva in dem, 
men samtidigt kan det bli lite rörigt med alla dokument man måste 
hålla ihop för att få en helhet i kravspecen […]  Om man skriver in 
ändringen i systemspecen men inte i kravspecen så blir det 
väldigt… Då kanske de finns mer beskrivna i ett mötesprotokoll.. 
Så det tycker jag är ett skäl till att skriva in ändringarna i 
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kravspecen. Så kanske borde kravspecen kompletteras med en 
rubrik ”tillägg” för att få ihop det  i samma dokument”  
 
”det kan ju vara bra att skriva in det i dokumentet, för att se hur 
det kopplas till det innan.” 

 
§ I litteraturen förespråkar man att det ska göras en 

kostnadsbedömning för vad ändringen kommer kosta i tid och 
pengar. Det finns en kolumn för tidsuppskattning i ändringsloggen, 
men vad jag förstår görs ingen omfattande analys. 

 
”Oftast är det så att vi gör det som önskas helt enkelt… Vissa krav 
kanske kostar mer än vad de i slutänden ger.. Vi är väldigt 
generösa på Flygt, vi har ingen metod för att analysera detta.” 

 
Här ser vi ytterligare vilka konsekvenser det får då man har intern 
utveckling.  Det finns en god tanke bakom detta. Man vill att 
beställaren ska få exakt det system som önskas.  Sommerville och 
Sawyer tog upp en negativ konsekvens som detta kan ge. Om man 
inte analyserar de föreslagna ändringarna kan en ändring som 
egentligen inte ger så mycket i slutändan få fördel framför en essentiell 
förändring. 

 
• Det finns ingen historik på dokumenten, vilket kan leda till problem. 

Detta höll en utvecklare med om; 
 

”Problemet som det är nu är att det inte finns någon historik på 
dokumenten. Det finns inte i mallen. Vi har ingen 
utgåvehantering. Det gör ju att det blir svårt att referera till en 
viss version. Jag tycker att det bör finnas historik, speciellt för det 
som ska realiseras.” 

 
Något som är viktigt att komma ihåg gällande allt det jag tagit upp här 
är att det handlar om intern utveckling. Som jag förklarat innan är det 
ganska vanligt att samma person systemerar och programmerar vilket 
gör att den personen mycket väl kan veta vilken påverkar ändringar 
kommer ha på det man tidigare har sagt.  Det finns också en tätare 
kommunikation mellan beställare och utvecklare eftersom många har 
jobbat ihop tidigare. Allt detta kan påverka på så sätt att det inte finns 
samma behov av en formell ändringshantering. 

 

6.3 Varför vill man ej uppdatera? 
 
Vi har sett några skäl ovan till varför inte uppdateringar sker, dvs att man 
vill behålla kravspecifikationen ursprunglig samt att det handlar om intern 
utveckling.  
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Jag har också beskrivit innan att många kravspecifikationer görs väldigt 
övergripande. Det handlar mer om visioner än tydligt specificerade krav. 
En intervjupersonerna berättar om att det finns en uppfattning om att det 
kan vara svårt att specificera vissa saker och att det därför inte görs. Som jag 
beskrev innan blir kravspecifikationen då inte en detaljerad beskrivning 
utav kraven utan snarare beskrivning av en vision. Om det då sker 
ändringar ”inom visionen” så att säga behöver man ju inte göra en 
uppdatering av kraven, eftersom de faktiskt inte har ändrats. 
 
Jag har innan berättat mycket om att en av anledningarna till att 
uppdateringar inte sker och kanske inte behövs är att det handlar om intern 
utveckling. De som beställer systemet och de som utvecklar detsamma 
känner i många fall varandra. Som Löwgren och Stolterman beskriver i sin 
definition av internutveckling så är sådana projekt mindre formella. Det 
stämmer också bra in på ITT Flygt. Mycket av kommunikationen sker i 
informella samtal i korridoren, över telefon eller i mail. Ett scenario kan 
vara att beställaren föreslår en ändring till en av utvecklarna i projektet. 
Denna tänker över detta och vilka konsekvenser det kan få. Kanske 
diskuterar han eller hon det också med en kollega som sitter i rummet 
bredvid. På dessa grunder tas ett beslut. 
 
Det finns inte heller någon direkt uppföljning efter projekten där man går 
igenom hur mycket tidsplaner överskridits och varför. Det har gjort att man 
”accepterar” att det är så att det alltid kommer till tid på grund av 
förändrade krav med mera och att tidsplanen alltid spricker, berättar en 
intervjuperson. Detta stämmer väl med den uppfattning jag fått. Det finns 
en utbredd uppfattning om att det är vanligt att IT-projekt går över 
tidsplanen och att det bara ”är så”. Det kan visserligen stämma att många 
utvecklingsprojekt inte håller tidsplanen och anledningarna till detta kan 
vara fler än bara brist på kravhantering. Jag tror dock att det går att göra 
något åt vissa av dessa problem. 
 
En annan möjlig anledning till bristen på kravhantering kan vara att man 
inte insett behovet och helt enkelt inte prioriterar det.  
 
Kommentar från en utvecklare: 
 

”Det måste ju kännas meningsfullt, att man vinner något på det. I större 
projekt kanske det finns mer tid till sådant här.. Det måste ju finnas någon 
nytta med det. Så är det ju med alla dokument” 

 
Man har insett att kravspecifikationerna som görs inte är särskilt bra, alltså 
används inte dokumentet, så som jag visat tidigare i denna analys. Då 
kanske det känns meningslöst att uppdatera. 
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6.4 Konsekvenser av brist på kravhantering 
 
Enligt litteraturen är det en negativ effekt av att inte uppdatera. 
Tidsuppskattningar stämmer inte om ytterligare krav tillkommer. Därför är 
det så viktigt att man gör en analys om att de tillkomna kraven för att se 
ifall de ger valuta för pengarna så att säga.  
 
Kommentar från en utvecklare: 
 

”Ofta går de ju över lite mer, man har varit lite för optimistisk då, det är 
någon slags tendens.” 

 
Det verkar vara en uppfattning som finns på ITT Flygt, att projekt oftast 
drar över tiden. Jag har hört att vissa projekt har skridit över med så mycket 
som ett år. Kravhantering kanske inte är den enda orsaken till detta men 
kanske en av flera anledningar. 
 
Här berättar en utvecklare om fördelen han ser med kravhantering. 
 

”Mycket har att göra med kontrollen. Om man får en bättre tidsplan än 
innan och bättre ändringshantering då kan man följa upp tidsflödet 
(=pengaflödet). […] Den stora frågan är ju ”var lägger Flygt sina 
pengar”. Idag så lägger man kanske dessa första timmar i en ”slask” och 
när projektet är uppstartat börjar timmarna ticka där.. Men sanningen är 
ju att det har kostat mycket mer.” 

 
Här kan vi se att intervjupersonen håller med om att en bättre hantering av 
ändringarna skapar en effektivisering. Man vet vart pengarna går och kan 
bedöma om det är värt att införa en vis ändring jämfört med vad den 
kostar. 
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7. Slutsats 
 

7.1 Varför man inte uppdaterar kravspecifikationen 
 
Det ska sägas att det var svårt att i litteraturen hitta skäl till varför 
uppdateringen av kravspecifikationen försummas. De flesta författare 
inriktar sig på att konstatera att det är ett problem samt lösningar till det 
samma.  
 
De anledningar jag hittade var följande; 
• När man är mitt uppe i något ser man inte behovet av det, man tänker 

att man ska göra det senare – vilket sällan blir av. 
• Beställaren kommer med en till synes enkel ändring. Utvecklaren tänker 

att det är enkelt fixat och att ändringar av dokumenten inte behövs.  
 
I mina intervjuer har jag inte fått stöd för dessa teorier. Det är möjligt att de 
ovan nämnda skälen också stämmer på min fallstudie men 
intervjupersonerna har då antingen inte velat berätta detta, eller kanske inte 
insett det. 
 
De skäl jag kommit fram till är följande; 
 
• En av de främsta anledningarna till bristen på kravhantering har jag 

återkommit till genom hela detta arbete och det är att det handlar om 
intern utveckling av system. Eftersom projekten är små och de 
inblandade i många fall känner varandra är behovet av formell 
hantering av krav inte lika stor. Andra skäl är att; 

• Man vill behålla kravspecifikationen som ett ursprungligt ”avtal”. På 
ändringsloggen kan man sedan se vilka krav som kommit till under 
vägen och kravspecifikationen står då för den ursprungliga 
beställningen 

• Kravspecifikationen har varken all den information eller de 
användningsområden som litteraturen förespråkar. Vilket delvis leder 
till att den inte behöver uppdateras. Istället har systemspecifikationen 
tagit över vissa områden som kravspecifikationen traditionellt har. Det 
som tyder på detta är att systemspecifikationen används som underlag 
för tester, drift och så vidare, är exempelvis att man låter beställare läsa 
den för att se att all funktionalitet finns med. Man tycker också att det är 
viktigare att hålla den uppdaterad än kravspecifikationen och så vidare.  

• Ändringarna sker i ändringsloggen. Som jag ser det fungerar dock inte 
den såsom kravhantering beskrivs i litteraturen. Den har inte alla de 
funktioner som litteraturen förespråkar. Det sker ingen 
beslutandeprocess för att få igenom förändringen, ingen analys för att se 
vad som påverkas och vilken tid/kostnader den leder till osv. 
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• En annan anledning till att ändringar inte görs tror jag dels är att man 
inte har insett vilka konsekvenser problemet kan leda till. Man har 
uppfattningen att alla projekt går över tiden och att det är normalt, utan 
att ingående reflektera över varför det är så.  

• Det är inte heller prioriterat att utföra ändringshantering. Ingen tid 
avsätts för ändamålet vilket gör att det inte prioriteras eftersom man 
förmodligen ser andra aktiviteter som mer betydelsefulla. 

 

7.2 Konsekvenser 
 
Den största negativa konsekvensen av detta, som jag ser det, är att 
avsaknad av kravhantering kan leda till att man mister kontroll på vart 
pengarna tar vägen. Detta håller både litteraturen och vissa av 
intervjupersonerna, som uppmärksammat detta, med om.  
 
Det leder i sin tur till att man inte kan ge de ekonomiska resurserna till de 
delar av systemet eller till de projekt som är i mest behov av dessa resurser. 
Tanken är att beställarna ska ”få vad de önskar” och det är ju en god idé. 
Jag undrar dock ifall det i slutändan blir så. Genom att inte ha kontroll på 
ifall man lägger resurserna på rätt saker finns risken att en ändring som 
egentligen inte är så viktig eller kanske är något som endast en användare 
önskar som en ”extra feature” blir prioriterat framför saker som i slutändan 
hade gett mer tillbaka.  
 
Genom att inte ta förändringar genom en process, liknande den jag beskrev 
i teorin, utan istället acceptera alla förändringar blir projekten mer utdragna 
och mindre effektiva.    
 
Vad finns det då för fördelar med att inte ha kravhantering, på det sätt jag 
beskrivit i denna rapport? Bevisligen så fungerar ju projekten trots allt på 
ITT Flygt som de är i dagsläget, då flertalet system varje år utvecklas och 
införs i verksamheten, även om många projekt då ofta tar längre tid än 
planerat.  
 
Den mest självklara fördelen med att inte ha kravhantering är att det spar 
tid. En formell kravhantering kan bli väldigt tidskrävande [Tattersall, 2002]. 
En intervjuperson uppmärksammade också detta faktum, att det tar tid och 
att den tiden kanske inte finns i mindre projekt.  
 
Min slutsats av denna undersökning är att jag faktiskt inte kan konstatera 
att bristen på kravhanteringen leder till negativa konsekvenser. Jag kan inte 
heller säga vilka de i så fall är, även att det är troligt att man får en minskad 
kontroll på resurser, tid och pengar i projektet. För att säkerställa att det är 
så, samt eventuellt andra konsekvenser det ger, behövs mer 
undersökningar.  
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För att avsluta med en egen åsikt så anser jag att kravhantering är en viktig 
åtgärd som stödjer uppföljning av resurserna i projektet både under 
projektets livstid och även efter. I dagens samhälle är tid en viktig faktor. 
Ett effektivt projekt som visar resultat inom utlovad tid och till utlovad 
kostnad ses som ett lyckat projekt. Även om inte alla organisationer kan 
applicera en sådan formell process som litteraturen förespråkar tror jag att 
någon form av kravhantering är ett steg på vägen för att möjliggöra att man 
håller utvecklingsprojekt både inom de ekonomiska och tidsmässiga 
ramarna.  
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8. Diskussion 
 

8.1 Reflektion över resultaten 
 

Resultaten bygger på studier vid ett företag, där det sker intern utveckling. 
Detta förklarar vissa av de anledningar jag fått till varför uppdateringar av 
kravspecifikationen inte sker. Jag tror dessutom att dessa anledningar 
skiljer sig mycket mellan olika företag. Eftersom jag endast gjort studien vid 
ett företag, kan resultatet bli svårt att generalisera. Möjligheten finns alltså 
att resultaten hade sett annorlunda ut om de gjorts på fler företag och att jag 
då hade fått fram en mängd olika skäl.  
 
Litteraturen uppgav ett par andra skäl till varför uppdateringen inte sker. 
Jag har inte kunnat fastställa dessa i min studie. Det kan antingen bero på 
att intervjupersonerna inte har uppmärksammat dessa, men att de ändå 
finns eller att de inte stämmer in på företaget jag studerat. Det kan också 
vara så, som jag tidigare beskrev, att skälen till varför uppdatering av 
kravspecifikationen inte sker skiljer mycket mellan olika företag, vilket gör 
att en mängd skäl finns.  
 
Angående de konsekvenser som brist på kravhantering kan leda till, 
förklarade jag i slutsatsen att jag inte klart kunde fastställa. Jag ser det dock 
som troligen att åtminstone en av dessa konsekvenser är brist på kontroll. 
Detta stämmer väl överens med de teorier som beskrivs i litteraturen. 
 
Det finns många andra konsekvenser som inte nämns eller endast nämns 
förbigående i litteraturen som jag skulle vilja påpeka såhär i slutet. Att 
utvecklingsprojekt ständigt drar över tiden leder inte bara till att 
kostnaderna ökar. Det kan också leda till ett minskat förtroende hos 
kunden, om utvecklarna inte kan styrka tidsöverskridandet med fakta kring 
varför det skett. Minskat förtroende hos kunden kanske inte är ett lika stort 
problem när det gäller intern utveckling, men väl hos företag som utvecklar 
system åt andra. En annan möjlig konsekvens är att systemen blir buggiga. 
Om man inte utreder vilken konsekvens en ändring får, eller om ändringar 
inte dokumenteras kan det leda till buggar, som man dessutom får svårt att 
fastställa hur de uppkommit. En brist på kravhantering kan också ge stora 
problem om en projektmedlem byts ut. Finns det ingen riktig 
dokumentation kring systemet blir det både svårt och tidskrävande för den 
nya projektmedlemmen att sätta sig in i projektet. 
 

8.2 Reflektion av de valda metoderna 
 
Rent generellt känner jag att med den tidspress som fanns på arbetet, även 
då innefattat att jag varit ensam författare, hade jag inte kunnat välja några 
andra metoder.  
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Det var en nyttig början att studera några exempeldokument. I och med det 
fick jag en inblick i hur man använde dessa dokument på ITT Flygt och 
vilken information som fanns däri. Det, sammantaget med viss information 
jag fått om organisationen av Eva Karlsson, blev en bra grund för mina 
intervjuer.  
 
Angående intervjuerna är jag nöjd med att jag valde att göra flera 
omgångar. Jag besökte ITT Flygt ett flertal gånger eftersom jag dels gjort 
denna uppdelning på två omgångar och dels för att jag bokat in 
intervjupersonerna på olika dagar. Detta gjorde att jag kunde få en bra 
uppfattning om stämningen på arbetsplatsen och en lite större inblick i hur 
arbetet fungerade. Jag märkte också hur intervjupersonerna blev mer 
avslappnade under den andra och viktigaste intervjun jag hade med dem. 
Detta tror jag gjorde att de kunde tala mer öppet kring de frågor jag ställde.   
 
Angående frågorna var det svårt att veta hur frågorna skulle formuleras, så 
att intervjupersonerna skulle berätta fritt och ingående om 
problemområdena. Under intervjuerna märkte jag att detta skilde väldigt 
från person till person. Vissa svarade kortfattat och det kunde vara svårt att 
få dem att utveckla sina resonemang medan andra inte hade några problem 
att gå ner på djupet och spekulera. Jag fick anpassa mig under intervjuns 
gång, lägga till frågor till de som talade lite och ta bort frågor för de som 
pratade mer än väntat. Här tror jag det var bra att jag ändå hade en ganska 
stor urvalsgrupp, så att många personlighetstyper och åsikter inrymdes. 
 
Jag använde mig av en bandspelare för att spela in intervjuerna. Det är jag 
väldigt glad att jag gjorde. Genom att få en exakt registrering av vad 
intervjupersonerna sa fanns ingen risk att jag skulle lägga in mina egna 
tolkningar av vad som egentligen sades, vilket är vanligt då man endast 
antecknar. Jag märkte denna svårighet i de intervjuer jag gjorde per telefon. 
I de fallen har jag dock valt att endast använda mig av de citat jag lyckades 
anteckna fullständigt.  
 
Beträffande urvalet av intervjupersoner är jag belåten med att jag 
differentierade urvalet så som beskrivs i metoden. Något som jag kunde 
gjort annorlunda är att jag kunde tagit in åsikter från alla de som i 
litteraturen sägs vara mottagare av kravspecifikationen, det vill säga ”rena” 
programmerare, driftspersonal och dylika för att se deras syn på det hela. 
 
Ifall jag hade haft mer tid hade jag gärna velat testa andra metoder.  En 
alternativ metod kunde ha varit fältstudier där jag observerat personalen i 
deras arbete. Detta för att se ifall det fanns några undermedvetna 
anledningar, eller anledningar som intervjupersonerna inte tänkte på vid 
intervjutillfällena till att de inte uppdaterar kravspecifikationen samt även 
se de effekter det ger.  
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8.3 Framtida uppsatser 
 
Som jag tidigare nämnt i diskussionen skulle man kunna använda andra 
metoder, så som fältstudier för att ännu mer gå in på djupet och kanske 
hitta andra anledningar till varför uppdateringar inte sker samt de rätta 
lösningarna till problemet. 
 
För att säkert veta vilka konsekvenser det ger att inte använda en formell 
kravhantering krävs vidare studier, t ex skulle man kunna följa ett projekt 
för att se effekterna. Jag tror nämligen att det är svårt för intervjupersoner 
att härleda vissa problem som uppstått till att det just berott på undermålig 
kravhantering.  
 
En jämförelse av fler företag skulle också ge en större validitet.  
 
En annan tanke är att se hur utvecklingsarbetet fungerar innan och efter 
införning av kravhantering på det sätt som litteraturen förespråkar, för att 
se att det verkligen ger de effekter som förespråkas.  
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10. Figurförteckning 
 
Figur 1 –  visar de olika aktiviteterna i kravhantering och hur de hänger ihop med varandra, 

källa [Kotonya & Sommerville 1997], bilden är modifierad med numrering av 
aktiviteterna.  

 
Figur 2 –  visar hur en intern beställning av system går till på ITT Flygt 
 
Figur 3 -   visar de olika faserna i systemutveckling på ITT Flygt  
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Bilaga 1 – Mallen för kravspecifikation 
 
 

KRAVSPECIFIKATION 
Applikationsutvecklingsprocessen 

 
En kravspecifikation innehåller en detaljerad beskrivning av den produkt som kunden förväntar sig ska levereras. 
Den kan också innehålla exempelvis önskad leveranstid, önskemål om plattform, tillgänglighet, kostnad mm. 
 
Det är en fördel om kravspecifikationen görs av kunden och IT-avdelningen gemensamt.  Det 
är också bra om man använder ett prototyping-verktyg. 
 
Det är viktigt att man inte går vidare i processen innan kravspecifikationen är klar och godkänd av både 
kund och leverantör. Det kan mycket väl vara så att en del av systemspecifikationen är gjord när 
kravspecifikationen är klar om det gäller egenutvecklade lösningar. Det kan variera mellan olika 
projekt.  
 
Kravspecifikationen görs till största delen på samma sätt om det gäller egenutvecklade eller köpta 
system. Om något skiljer sig åt är det angivet i texten nedan. Kopia på kravspecifikationen ska lämnas 
till driftavd, förvaltningsavd samt behörighetsfunktionen. 
 
1.0  Metadata 
Beskrivning av affärsprocessen med tyngdpunkt på informationsflödet. 
Finns informationen idag, ska den i så fall kompletteras? 
Masterdata, ja/nej?  
Hur görs informationsförsörjning, varifrån hämtas informationen? 
 
2.0  Funktionsbeskrivning 
Detaljerad funktionsbeskrivning och layout på alla gränssnitt/listor ska finnas med i 
kravspecifikationen. Körfrekvens för batchjobb ska beskrivas.  Underlag kan vara beskrivning av 
användningsfall samt aktörer av helt ny funktionalitet. 
 
3.0  Avgränsningar/förutsättningar 
En grundläggande beskrivning av avgränsningar/förutsättningar (se bifogat exempel). Samordning med 
andra projekt och uppdrag ska dokumenteras, gärna med förändringar i arbetsformer och ansvar.. 
 
4.0  Förteckning över gränssnitt/listor 
Den detaljerade förteckningen ska omfatta gränssnitt/listor både för den nyutvecklade 
applikationen/programmet samt för angränsande applikationer/program som är berörda. Navigering (t 
ex sitemap i dialogkarta). 
 
5.0  Domänmodell 
Beskriv användarkategorier samt den information som resp kategori använder.   
[Klicka här och skriv]  
 
6.0  Behov av hårdvara, operativsystem, mjukvara 
Behovet av hårdvara, exempelvis skrivare, terminaler, servrar mm ska beskrivas, operativsystem samt 
ev programvaror. Här är lämpligt att ha en dialog med strukturutvecklingsprocess och leveransprocess 
(även med arikitekturrådet).  
 
7.0  Köpta applikationer/program 
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Krav på att applikationen/programmet ska följa den av Flygt fastställda standarden för 
systemutveckling. Ev krav på support efter det att applikationen/programmet är i drift.  
[Klicka här och skriv]  
 
8.0 Dokumentation 
Ev krav på dokumentation ska beskrivas. 
 
9.0  Sårbarhet/behörighet 
De krav som finns på säkerhet/behörighet ska finnas beskrivna, både funktionskrav samt uppskattat 
antal användare. Kopia på denna del av kravspecifikationen ska lämnas till ansvarig för 
säkerhet/behörighet. 
 
10.0  Riskhantering  
Tekniska risker, risker inom IT-området 
 
11.0  Ytterligare information i kravspecifikationen 
Utöver det som redan nämnts kan kravspecifikationen innehålla t ex objektmodell, elementdefinitioner, 
volymer mm. 
 
12.0  Kostnader/resurser 
Eventuella kostnader som är kända, t ex licenser, resurser (interna – externa). Förvaltningskostnader. 
Driftskostnader. Vilken typ av kompetens behövs. 
 
13.0  Tidplan  
Kundens krav på leveranstid. En tidsuppskattning baserad på den gjorda kravspecen ska finnas med. 
Till grund kan ligga vilka iterationer och deras resultat och innehåll som finns med. 
 
14.0  Bilagor 
Om bilagor finns görs en förteckning här. 
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Bilaga 2 – Mallen för systemspecifikation 
 
 

SYSTEMSPECIFIKATION 
Applikationsutvecklingsprocessen 

 
Systemspecifikationen ska vara ett underlag för  
- beslut om fortsatt arbete 
- planering och bemanning i tillverkningsfasen 
- tillverkning av specificerat ADB-system 
- planering av hårdvara och mjukvara 
- planering (grov) för drift och förvaltning. 
 
Systemspecifikationen är en sammanställning av de dokument som kommer innan i processen, kompletterad med 
beskrivning av lämplig teknik samt sårbarhet och säkerhet. Uppnådda resultat måste kompletteras med analys och 
beslut med avseende på teknik och driftsmiljö. 
 
Det är resultatet från systemspecifikationen som kommer att godkännas eller förkastas av beslutgrupp 
och styrande kommitté med tanke på fortsatt arbete.   
 
1.0  Systemöversikt 

- Översiktsbild (med klara avgränsningar) 
- Gränssnitt/samband/samverkan med andra applikationer  
- Berörda organisatoriska enheter 

 
2.0  Funktionsbeskrivningar 

- Funktionsbeskrivning –  verbal beskrivning av funktionalitet (bör finnas tidigare i processen) 
- Funktionsspec översatt i logiskt flödesschema = dialognavigering, site map (bör finnas tidigare 

i processen) 
- Systemskiss (detaljerad) 
- Logiska register, grupperad datamodell + tabell, vilka tabeller används av funktionen. Ev EB-

vyer på tabeller. 
- Funktionsbeskrivningar + datavyer 
- Generella övergripande kontroller 
- Generella regler (t ex beräkningsregler, master-register mm)  

 
3.0  Informationsstruktur 

- Datamodell med volymer 
- Volymtabell 

 
4.0  Objekt- och termkatalog 

- Objektkatalog 
- Termkatalog – lagrade termer 
- Termkatalog – presentationstermer 

 
5.0  Tillgänglighet 

- Batch 
- Online 
- Svarstider 

 
6.0 Plattform/miljö 

- Web 
- Client/server 
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- Terminal 
Beskrivning görs enligt framtagen utvecklingsstandard. Glöm inte att mappa systemspecen med 
arkitekturråd, leveransprocess mm 
 
7.0  Tekniska förutsättningar 
- Datorer 
- Skrivare 
- Övrig hårdvara/servers 
- Mjukvaroprodukter/nätverk 
Här måste faktisk beställning av hårdvara göras hos infrastrukturprocessen enligt tidigare diskussioner 
med forum som arkitekturråd, infrasstrukturprocess m fl och vad som eventuellt framkommit i samband 
med lösningsförslag och kravspecifikation. 
 
8.0  Databas 
Ny databas eller ändring av befintlig. Vid ny databas skall funktionen för laddning beskrivas. Ändring 
av befintlig databas skall beskrivas både för hur befintliga program skall anpassas men också hur nya 
skall implementeras. 
 
9.0  Design av databas 
Elementförteckning och schema. 
 
10.0  Sårbarhet/behörighet 
Funktionen kring säkerhet/behörighet ska finnas beskriven. 
 
11.0  Riskhantering  
Tekniska risker, risker inom IT-området 
 
12.0  Ytterligare information i systemspecifikationen 
Ytterligare funktioner utöver det som redan nämnts . 
 
13.0  Kostnader/resurser 
Eventuella kostnader som är kända, t ex licenser, resurser (interna – externa). Förvaltningskostnader. 
Driftskostnader. Vilken typ av kompetens behövs. 
 
14.0  Tidplan  
Den beräknade leveranstiden, dels för hela projektet samt även för ev delprojekt. 
 
15.0  Bilagor 
Om bilagor finns görs en förteckning här.
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Bilaga 3 – Mallen för ändringsloggen 
 
 

ÄNDRINGSLOGG 
Applikationsutvecklingsprocessen 

 
DatumInitieri

ngs- 
datum. 

Initieras av Problembeskrivning 
Kort beskrivning av förändring eller tillägg 

Kommentar 
 

Lösningsförslag 
Typ av ändring. 

Tids- 
uppskattning 

GodkändBesl
ut om 

genomförande 
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Bilaga 4 – Intervjufrågor 
 
Detta var de frågor jag utgick från. Beroende på hur ingående/översiktligt intervjupersonen 
svarade (eller ibland tog upp svar på frågorna själv) lades frågor till eller togs bort under själva 
intervjuerna.  
 
Frågor – omgång 1 
 
Om utvecklingsprocessen 
 

⇒ Vad sker under förstudien? (vilka aktiviteter) 
 

⇒ Hur går kravinsamlingen till? 
o Hur får man fram kraven? 

§ Konsultation med beställare? 
§ Studier? 

o Mottagares behov? 
o Standarder i organisationen? 

• Vilka är aktörerna? 
o Hur sker kommunikationen med aktörer? 
o Hur får de fram sina krav? 
o Hur insatta i processen är de? 

 
• Hur väljs de slutliga kraven ut? 

o Diskussion/Förhandling? 
o Analys (vilka är behoven?) 

 
• Hur lång är fasen i jämförelse med hela projektet (ex 1/10 del) 

 Hur mkt tid och resurser läggs på den? 
 

⇒ Vad sker i systemanalysen? 
 Vilka aktiviteter? 
 Hur mkt tid och resurser läggs på den 
 
Om kravspec-dokumentet – hur används det? 
 

• Varför ska man ha en spec? 
 
• Varför tycker Du att man ska ha en spec?? 
 
• Hur mycket tid läggs ner på att göra kravspecifikationen? Är det en eller flera som gör den?? 

 
• Förutom i kravspecen finns krav…  

o Någon annanstans? 
o Finns det några dokument som kompletterar kravspecen? 
o Finns det ”självklara” (ej uttalade) krav? Hur hanteras dessa? Vet alla inblandade om det? Hur 

går det när utomstående ska vara med i projektet? 
 

• Vilka aktörer finns/vilka läser/har behov av att se kravspecen? 
o Ex utvecklare, ”kunder”, projektledare, beslutsfattare 
o I vilken form har de behov av den? 
o Vet alla aktörer vad en kravspec är och hur den ska hanteras? 
o Hur mkt kontakt har de med den 
o Hur hanterar man (språkmässigt med mera) att flera parter ska förstå dokumentet? (om det är så) 
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• Hur används kravspecen i utvecklingsarbetet (därefter), i vilka faser, till vad? (ex i testet för att bocka  
av) 

o Kravspecen används som kommunikationsmedel mellan utvecklare 
o Används vid tester 
o För att ”bocka av” faser, sätt att följa evolutionen? 

 
• Varför finns tids- och kostnadsplan med? 

 
Om standarden 

 
• Hur ser ni på den? 

o Anser ni att den följs? 
o Om inte, varför tror du? 
o Förstår alla vilka moment som ska finnas med eller har man olika uppfattning om detta? 
o Vilka brister har den? 
o Behövs en standard? 

 
• Hur hanterar ni i dagsläget att samma standard används till så pass olika typer av projekt? 
• Några förslag till framtiden? 
• Hur tänkte ni/gjorde ni då ni tog fram nuvarande standarden? 

 
Problem? 
 

• Varför behöver den nuvarande standarden ändras? Vad är det för problem? 
o Ex, svårt att kommunicera med aktörer 
o Sen leverans 
o Går över budget 
o Dålig kvalité på produkten 
o För mycket möten 

 
• Har det varit några problem med dokumentet eller där omkring? 

o Ex. fel krav? 
o Missuppfattningar? (ex mellan utv – utv mott – utv utv – anv etc) 
o Ofullständiga specar? 
o Används systemen? 
o Behövs många omarbetningar av systemen då de levereras? 
o Beställarna får ej vad de vill ha? 
o Problem med kommunikation (mellan utv – utv utv – konsult utv – mott etc) 

 
• Har det hänt att ni behövt ändra kravspecen? 

o Hur hanteras ändringar i kravspecen? 
 
• Vilka är målen att förbättra? Vad vill ni ha ut av en ny (standard), vad ska förbättras..? 
• Behövs en standard och varför? 

 
Systemspecifikationen 
 
Generellt om systemspecar 

• Varför ska man ha en spec? 
• Varför tycker Du att man ska ha en spec?? 

 
• Vad tycker du är viktigt att ha med i en systemspecifikation? 
• Hur mycket tid läggs ner på att göra specifikationen? Är det en eller flera som gör den? 

 
Hur jobbar ni med systemspecen? 
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• Skrivs alltring på en gång eller görs många versionen, kompletteringar? 
• Beteckningar: VID osv, vad betyder dessa? 
• Utelämnas vissa detaljer? Var finns dessa i så fall? Finns det saker som är självklara? 
• Finns det några dokument som kompletterar kravspecen? 
• Hur jobbar man mot ss senare i utvecklingen? Dess användningsområden? 
 

Om standarden 
 
• Hur ser ni på den? 

o Anser ni att den följs? 
o Om inte, varför tror du? 
o Förstår alla vilka moment som ska finnas med eller har man olika uppfattning om detta? 
o Vilka brister har den? 
o Behövs verkligen en standard och varför? 

 
Problem? 
 

• Varför behöver den nuvarande standarden ändras? Vad är det för problem? 
o Ex, svårt att kommunicera med aktörer 
o Sen leverans 
o Går över budget 
o Dålig kvalité på produkten 
o För mycket möten 

 
• Har det varit några problem med dokumentet eller där omkring? 

o Ex. fel krav? 
o Missuppfattningar? (ex mellan utv – utv mott – utv utv – anv etc) 
o Ofullständiga specar? 
o Används systemen? 
o Behövs många omarbetningar av systemen då de levereras? 
o Beställarna får ej vad de vill ha? 
o Problem med kommunikation (mellan utv – utv utv – konsult utv – mott etc) 

 
• Har det hänt att ni behövt ändra kravspecen? 

o Hur hanteras ändringar i kravspecen? 
 
• Vilka är målen att förbättra? Vad vill ni ha ut av en ny (standard), vad ska förbättras..? 
 
• Behövs en standard? 
 
• Ytterligare tillägg till frågor ? 
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Frågor, omgång 1, till beställarna 
 
• Hur har du kommit i kontakt med krav och systemspec dokumenten? 

o När (under vilka faser i projektet)? 
o Hur (vad har dess funktion varit)? 

 
• Bägge dokumenten eller bara något av dem? 
 
• På vilket sätt har du använt dem/velat använda dem? 

 
• Varför tycker du att man ska ha kravspec/systemspec? 

 
• Har du fått någon utbildning/beskrivning om hur de ska användas? 

o Har det skett några missförstånd kring dem? 
 

• Vad tycker du om standarden så som den ser ut i dagsläget? 
o Bra/dåligt? 

 
• Har det varit några problem kring dokumenten? 

o Ex. fel krav? 
o Missuppfattningar? (ex mellan utv – utv mott – utv utv – anv etc) 
o Ofullständiga specar? 
o Används systemen? 
o Behövs många omarbetningar av systemen då de levereras? 
o Beställarna får ej vad de vill ha? 
o Problem med kommunikation (mellan utv – utv utv – konsult utv – mott etc) 
o Ex, svårt att kommunicera med aktörer 
o Sen leverans 
o Går över budget 
o Dålig kvalité på produkten 
o För mycket möten 

 
• Ytterligare tillägg till frågor? 
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Frågor, omgång 2 
 
• När sker ändringar? Är det i början av projektet (kort efter kravspec gjorts) eller under hela? 
 
• Vad är det (skulle du säga) som gör att det blir ändringar? 
 
• Vad brukar ändringarna bero på, att ”miljön” ändras, dvs att ni eller beställaren får en större förståelse av 
vad som behövs eller tekniska skäl (typ denna lösningen är bättre…) 

 
• Finns det någon ”deadline” typ inga ändringar efter att vi kommit så här långt? 

 
• Vem beslutar om att en ändring ska göras? 
 
• På vilka grunder bestäms att en ändring ska ske? 
 
• Vilka aktiviteter sker då man upptäcker en ändring? 
 
• Gör man någon ”klassificering” av de tillkomna kraven? – Typ vilka fördelar det ger (benefits), hur svår 
ändringen är, hur mycket man måste ändra på befintliga krav? 

 
• Görs någon anteckning ang. vem som föreslagit ändringar, varför? 
 
• Gör man någon prioritering, kostnadsberäkning, tidsberäkning? 
 
• Antecknas dessa krav och i så fall vart (mer än i ändringsloggen)? 
 
• Varför vill man ej ändra i kravspecen? 
 
• Var finns de ytterligare specificeringarna av kraven? I ändringsloggen är ju mest bara en listning? 

 
• Gör man uppföljningar efter projektet, vad som gick fel, hur man gick över budgeten och varför detta 
skedde? 

 
• Hur lång tid tar det från att produkten är klar (eller delvis klar) till det att kunden får den? Får kunden 
olika delleveranser? 

 
• Går projekt ”ofta” över tiden, speciellt de som det varit ändringar i? 

 
• Varför sker ändringar (tror du)? 
 
• Vad tror du (Tror du) att man kan vinna på att hålla en kravspecifikation uppdaterad? 
 
• Ytterligare tillägg.. 
 

 
 
 

 
 
 

 


