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Sammanfattning 

 
Detta examensarbete syftar till att undersöka vad orsaken är till att företag satsar på att strukturerat arbeta 

med kravhantering och dess effekter på företagen. Informationen till detta arbete har uppkommit genom 

att göra en litteraturstudie samt intervjuer med fyra respondenter. Dessa företag har börjat satsa på ett 

strukturellt sätt att arbeta med krav och hoppas detta kommer att lösa problem som exempelvis otydlighet, 

underlätta för verifiering samt givetvis att minska kostnader och missade leveranstider.  

Kravhantering är ett strukturerat sätt att härleda, underhålla och validera ett system. kravdokument. En 

kravhanteringsprocess innehåller olika aktiviteter för att kunna vägleda genom kravarbetet. Viktiga 

aspekter inom kravhanteringen som beskrivs och diskuteras är kravinsamling, kravskrivning, kravanalys, 

ändringshantering, och verifiering och validering.  

Kravinsamling är det första steget i kravhanteringsprocessen. Det innefattar att identifiera alla intressenter 

och samla in krav från dessa. Det görs för att säkerställa att viktiga krav från alla som påverkas eller kan 

påverka projektet omhändertas.  

Då kraven samlats in behöver de skrivas ner så att de är otvetydiga, kvantifierade, realistiska och 

verifieringsbara. Dessa samlas sedan i en kravspecifikation. 

Sedan görs en kravanalys för att ta reda på vilka krav systemet ska uppfylla. Kravställare är ofta oklara på 

vad som ska finnas med i systemet och det är därför viktigt att analysera och eliminera opassande krav. 

De har heller inte den helhetsbild som krävs för att identifiera konflikter mellan krav. 

Under projektets gång fås nya insikter såsom nya idéer inom projektet, nya krav från intressenter och 

bättre kunskap. För att kunna hantera en stor mängd krav och de ändringar som sker under projektets 

gång behövs en ändringshanteringsprocess. 

Och slutligen behövs ett sätt att säkerställa att de krav som är ställda har uppfyllts och att det har bidragit 

till att en bra produkt utvecklats. Detta görs genom att verifiera och validera kraven. 

Dessa beskrivs mer detaljerat i arbetet och har varit grundpelare i intervjuerna. Resultatet från dessa 

intervjuer jämförs sedan med teorin och analyseras.  

Vilka effekter denna satsning får och varför det är så viktigt med kravhantering är problemformuleringar 

som besvaras i detta arbete.   

Aspekter som tydlighet, förbättrad kommunikation, bättre hantering av ändringar är några saker som har 

framkommit på grund av satsningen. Projekten har märkt att målbilden har blivit tydligare än den var 

tidigare. Det finns en större klarhet i vad som ska utvecklas och levereras. Kommunikation och 

överenskommelser med intressenter har förbättrats. Detta har medfört att kraven tas bättre om hand och 

bidra till en mer önskvärd produkt. Tydligare målbild och bättre kommunikation har lett till färre 

ändringar att hantera och detta tillsammans med en process för ändringshantering har en bättre kontroll på 

projektet fåtts. 
 

Fler aspekter och mer detaljerad diskussion går att läsa i examensarbetet.  
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Abstract 
 
This thesis aims to explore what the reason is that the companies are focusing on structural work on 

requirements engineering and the effects from it. The information for this work were raised by doing a 

literature study and interviews with four people. These companies have begun to invest in a structural 

way to work with requirements engineering and hope this will solve problems such as lack of clarity, 

verification, and of course to reduce costs and time. 

Requirements management is a structural way to derive, maintain and validate a system requirements 

document. A requirements management process includes various activities to be help  with the 

requirements work. Important aspects in requirements management is described and discussed in this 

thesis. These are the Requirements gathering, requirements writing, requirements analysis, change 

management, and verification and validation.  

Gathering requirements is the first step in the requirements management process. It involves identifying 

all stakeholders and gathering requirements from them. It is done to ensure that the essential requirements 

of all that are affected or may affect the project are handled. 

When the requirements are gathered, they need to be written down so that they are unambiguous, 

quantified, realistic and verifiable. These are then gathered in a requirements specification. 

Then a requirements analysis is done to determine what requirements the system must meet. Stakeholders 

are often unclear on what should be included in the system and it is therefore important to analyze and 

eliminate improper demands. They have not the complete picture needed to identify conflicts between the 

requirements. 

During the project new insights are obtained, such as new ideas in the project, new demands from 

stakeholders and better knowledge. In order to handle a large amount of demands and the changes that 

take place the project need a change management process. 

Finally it is needed to ensure that the requirements have been met and has contributed too a good product. 

This is done by verifying and validating the requirements. 

These are described in more detail in the thesis and have been a mainstay in the interviews. The results of 

these interviews are then compared with theory and analyzed. 

The impact and why it is so important with requirements management is going to be answered in this 

work. 

Aspects such as clarity, improved communication and better management of changes are a few things that 

have proven to be improved due to the initiative. Projects have noticed that the goal is much clearer and 

there is clarity in what will be developed and delivered. Communication and agreements with 

stakeholders has improved. This has meant that the requirements are better dealt with and contribute to a 

more desirable product. Clear goals and better communication have led to fewer changes to handle and 

with a change management process contributed to a better control of the project. 

More aspects and more detailed discussion can be found in the thesis. 
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1 Inledning  
 

1.1 Bakgrund 
 

Krav i utvecklingsprojekt beskriver vilka bestämmelser och restriktioner som styr ett projekt, 

alltså vad som måste uppnås för att projektet ska anses vara lyckat [Gilb] Utan bra uppställda 

krav tenderar projekt att misslyckas, bli sena, överstiga budget och medföra utveckling av icke 

önskvärda produkter [Ian Alexander].  Kravhantering handlar om att fånga, strukturera, 

kommunicera och kontrollera krav [Kruchten 2000].   

 

Require AB är ett konsultbolag som analyserar företags sätt att arbeta och anpassar 

kravhanteringen till befintliga arbetssätt. Istället för att ändra på processer och rutiner identifierar 

Require förbättringspotential i redan befintliga processer. Fokus ligger på brister som lätt kan 

ändras och som ger hög utväxling utan att hela verksamheten behöver påverkas. Syftet med detta 

är att spara tid och pengar [www.require.se/omrequire]. 

 

Idag är företag väldigt drivna till att ständigt utveckla nya och förbättra befintliga produkter. 

Detta drivs av en ständig utveckling av nya teknologier och nya konsumentbehov [Cooper]. Det 

behövs därför en större medvetenhet om vikten av att systematiskt arbeta med kravhantering. 

Denna studie kommer därför att visa på vilken effekt det har att implementera en process för 

detta. 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med denna studie har varit att undersöka vad orsaken är till att företag börjar med att 

systematiskt arbeta med kravhantering och hur situationen hos företagen såg ut innan denna 

process implementerades. Mer konkret syftar studien att besvara nedanstående frågeställningar: 

 

 Hur ser situationen ut hos ett företag innan de bestämt sig för att implementera och 

aktivt arbeta med kravhantering? 

 Vad fick företagen att satsa på kravhantering? 

 Vad har effekten av satsningen varit? 

 Varför är kravhanteringen en kritisk del för ett lyckat projekt? 

 

 

1.3 Avgränsning 
 

Då Require AB främst arbetar med företag där produktutvecklingen resulterar i fysiska produkter 

kommer denna studie att avgränsas till denna typ av företag.  

 

1.4 Disposition 
 

Introduktion – Detta kapitel ska få läsaren att introduceras till rapportens bakgrund, syfte och 

avgränsningar.  

 

Metod- I detta kapitel kommer arbetssättet och de kvalitativa metoder som använts för att uppnå 

det uppställda målet att beskrivas. 

 

Teoretisk referensram – Detta kapitel kommer att presentera den teoretiska referensramen. En 

presentation av utvecklingsprocesser och kravhantering i synnerhet kommer att göras. 
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Empiri – I detta kapitel presenteras resultatet av den empiriska studien vilket kommer att 

innebära intervjuer med flertalet personer på olika företag. 

 

Analys – Resultatet av studien kommer att presenteras i detta kapitel. Här kommer den empiriska 

studien analyseras och jämföras med den studerade litteraturen.   

Diskussion och Slutsats – Slutsatser kommer att dras utifrån resultatet och utgången av studien 

kommer att diskuteras. 
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2 Metod 

Studien har baserats på utförda intervjuer och kompletterats med en utförlig litteraturstudie. 

Arbetsprocessen innehöll planering, litteraturstudie, genomförande intervjuer, analys, 

sammansättning och utifrån detta har slutsatser dragits. 

2.1 Litteraturstudie 

För att få en bra kunskapsbas inom ämnet kravhantering har litteratur, artiklar och böcker 

studerats. För att bekräfta trovärdigheten i litteraturen har många källor studerats och ur dessa 

har relevanta avsnitt valts ut. Litteraturstudien utfördes också i syfte till att ge ett bra underlag till 

intervjuguiden samt till att kunna jämföra och analysera intervjuerna. 

2.2 Empiri 

De företag som har undersökts har aktivt arbetat med kravhantering och implementerat processer 

för detta. Inom dessa företag har de personer som intervjuats haft god inblick i hur företagen 

arbetar med kravhantering. I vissa fall har två olika personer från samma företag intervjuats.   

Metoden som använts för dessa intervjuer har varit kvalitativa och semistrukturerade. Detta har 

inneburit att intervjuerna har baserats på en mall med frågor som under intervjun kunde 

modifieras och gav respondenterna möjligheten att utförligt svara på frågorna. Denna 

intervjuteknik ger den som intervjuar större möjlighet, beroende på svaren som fås, att bortse 

från den ursprungliga mallen och kunna få svar på nya uppkomna funderingar [Kvale, 2009].



 16 

 

3 Kravhantering 

I detta kapitel beskrivs den undersökta teorin i detta arbete. 

3.1 Allmänt 
 

Enligt I.Alexander, R.Stevens får kraven otillräckligt med uppmärksamhet. Detta medför att det 

tar längre tid att planera och kostar mer för kunderna. 

Investering i kravhanteringsprocesser spar tid, pengar och ansträngning. Utvecklingen tenderar 

ändå i att storma fram utan tillräcklig investering i krav. Koncentrationen på tekniska lösningar 

medför att projekt ofta inte tar sig tiden att förstå kundens verkliga behov. [I.Alexander, 

R.Stevens s.1] 

 

Krav sätter omfattningen av allt arbete och visar projektet vad kunden vill ha. Utan bra krav 

kommer projekt att misslyckas, bli sena, överstiga budget och producera system som aldrig 

används/ingen vill ha [I.Alexander, R.Stevens s.1]. 

Kraven måste vara överenskomna och tydliga i ett tidigt skede, innan projektet förbinder sig till 

en specifik design. Annars finns risk att dessa problem blir inbäddade i designen och är svåra att 

hantera i efterhand [I.Alexander, R.Stevens s.1]. 

 

3.1.3 Vad innebär Kravhantering 

Kravhantering handlar om att fånga, strukturera, kommunicera och kontrollera krav [Kruchten 

2000]. Väldigt få organisationer har en väl definierad och standardiserad kravhanteringsprocess 

utan de definierar resultatet av processen, kravspecifikationen. En bra processbeskrivning ger bra 

vägledning och minskar risken för att glömma viktiga aktiviteter. 

Sommerville nämner några viktiga punkter som behöver finnas i en kravhanteringsprocess.  

Kravinsamling – Insamling av krav från intressenter, system dokument, marknadsstudier och 

expert kunskap. 

Kravanalys – Analys av kraven och förhandlingar med intressenter för att finna vilka krav som 

ska accepteras. 

Kravskrivning – Tydliga, entydiga och verifieringsbara krav, dessutom en 

ändringhanteringsprocess för att stödja dessa.  

 

3.2 Kravinsamling 
 

Det första steget i kravhanteringsprocessen är att identifiera de intressenter som berörs direkt 

eller indirekt av systemet. En intressent definieras som någon som påverkas eller kan påverka 

systemet. Dessa kan vara kunder, användare, utvecklare eller myndigheter. Dessa måste 

identifieras så att alla viktiga krav och begränsningar blir kända för projektet. Om 

intressentanalys utförs ordentligt minskar risken för att missa viktiga krav och begränsningar på 

systemet. Om viktiga krav inte inkluderas i detta skede finns stor risk att dessa måste inkluderas i 

ett senare skede och systemet behöver omarbetas.  

Enligt Sommerville kommer en utförlig intressentidentifiering även medföra att 

kommunikationen med intressenter blir tydligare. Detta är väsentligt för att undvika oönskade 

ändringar på systemet. 
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När en utförlig intressentanalys är gjord och alla intressenter är identifierade är nästa steg att 

samla in kraven som ska utgöra grunden för det system som ska utvecklas. 

Det finns många tekniker för kravinsamling. Några vanliga tekniker det går att använda sig av är 

intervjuer, workshops, formulär, användningsfall, observationer, konkurrent analys, 

brainstorming och återanvändning. 

 

Vilka metoder som används baseras på vilken typ av produkt det är, vilka informationskällor 

som finns tillgängliga och om det finns ett tidigare system. Några exempel på informationskällor 

är intressenters krav, konkurrensanalys, dokumentation från tidigare system och experter. (Bray 

2002 s 42-43).  

 

När kraven samlas in är det också viktigt att erhålla information om varför kravet behövs samt 

dokumentera vilken intressent eller person som ställt kravet. Detta medför att kravets ursprung är 

känt och diskussioner kring kraven kan direkt ske med rätt personer. I senare projekt där 

personer byts ut och nya ansluter går det enkelt att spåra tillbaka varför systemet utvecklades på 

ett visst sätt. 

 

 

3.3 Kravskrivning 
 

En mening kan uppfattas på flera olika sätt beroende på vem läsaren är och vad för bakgrund 

denne kommer ifrån.  När krav ska formuleras är detta något som kravskrivaren måste ta hänsyn 

till. Det är därför viktigt att krav är formulerade tydligt och på ett koncist sätt.  

Att skriva krav på ett tydligt och koncist sätt är inte enkelt och därför måste det tillåtas tid för att 

beskriva, skriva, granska och förbättra kraven [Sommerville s.143].  

Olika organisationer skriver krav i olika former. Det kan vara allt ifrån vaga krav till väldigt 

detaljerade och specifika. Kravskrivaren måste utifrån vad för sorts krav det är och bestämma 

vilken nivå av detaljrikedom som är möjlig och behövlig. Sommerville konstaterar att detta beror 

på om det är intressentkrav, systemkrav, processkrav, kundkrav, externa och interna standarder 

och föreskrifter.  

 

 

3.3.1 Hur skriva krav 
 

För att kunna skriva krav på ett sätt som är tydligt och koncist beskriver Sommerville några 

viktiga aspekter att ta hänsyn till. 

 Definiera standardmall för beskrivning av kraven 

 

En väldefinierad standard innebär ett enklare sätt att samla in och skriva krav. En standard som 

innehåller viktig bakgrundsinformation till kravet underlättar förståelsen för kravet och minskar 

risken för misstolkningar. Mallen bör innehålla bakgrundsinformation om kravet, vart kravet 

kommer ifrån samt hur det ska indelas. 

 

 Använd enkelt och koncist språk 

Att använda naturligt och enkelt språk vid formulering av krav gör att det blir enklare att 

förstå för den som läser kravet.  Komplexa meningar och tvetydliga krav bör undvikas. 

Då kraven läses av många från olika bakgrund och teknisk kompetens förenklar detta 

deras förståelse av kraven. 



 18 

Vissa krav behöver kompletteras med mer detaljerade beskrivningar där naturligt och 

enkelt språk inte räcker till. I dessa fall bör kraven kompletteras med noggranna diagram, 

tabeller och modeller. 

 Kvantifiera krav 

Kvantifierade krav medför en entydighet för kravet. Detta göra att alla intressenter får 

samma bild av kravet och utrymme för tolkningar minimeras. Kommunikationen mellan 

kunder och utvecklare blir tydligare och de blir enklare att få klarhet i om kravet är 

uppfyllt eller inte. 

 

 

Enligt Gilb s.4 finns det flera kritiska faktorer i ett system såsom tillförlitlighet, servicevänlighet, 

användbarhet och aspekter som tid, pengar och resurser. Projekt misslyckas ofta med att 

specificera dessa tillräckligt. Detta tenderar i att resultera i svårigheter att mäta ifall projektet är 

lyckat eller inte.  

 

3.3.2 Kravspecifikationen  
 

Kravspecifikationen är ett centralt dokument i all systemutveckling. Dess innehåll och 

utformning varierar beroende på typ av system och metod för kravinsamling. Den specificerar 

systemegenskaper, begränsningar samt fungerar som underlag för avtal mellan beställare och 

leverantör och styrande vid utveckling och förvaltning. Den bör därför inte innehålla krav på alla 

detaljer som systemets konstruktion för att inte begränsa valmöjligheterna. Kravspecifikationen 

är ett levande dokument och lever under systemets hela livslängd. 

 

Gilb beskriver generella regler för dokumentation av kravspecifikationer 

 

 Bör innehålla lista på alla intressenter 

 Systemets omfattning måste inkluderas 

 Varje specifikation måste ha ett unikt ID och versionsnummer 

 Specifikationer måste tilldelas en ägare. Det kan vara en person eller grupp som har 

befogenhet att godkänna specifikationen. 

 Specifikationerna ska vara entydiga för de som ska läsa den och tydliga så att de blir 

testbara 

 Markera tydligt de delar av specifikationen som behöver bearbetas 

 Om kommentarer skrivs i en specifikation måste detta tydligt markeras 

 Kraven måste innehålla information om var de kommer ifrån (Person eller dokument) 

 Om antaganden finns måste detta uttryckas tydligt 

 Riskfaktorer måste specificeras 

 

 

Sommerville [41-55] framhäver att det borde det finnas en gemensam struktur för 

kravspecifikationen som definieras och anpassas av företaget. Ett standardformat gör det enklare 

för läsaren att förstå dokumentet och hitta i denna. Det underlättar också granskning av 

specifikationen. 

 

I kravspecifikationen bör också finnas en introduktionsparagraf om hur dokumentet är menat att 

användas av olika användare för att minska tiden det krävs att läsa och förstå dokumentet. En 

annan aspekt som är viktig är att definiera termer i en ordlista i specifikationen så att problem 

med terminologin inte uppstår för läsaren vilket kan medföra missförstånd. 
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3.4 Kravanalys 
 

En kravanalys måste göras för att finna vilka krav systemet ska uppfylla. Kravställare är ofta 

oklara på vad som ska eller inte ska finnas i ett system. Det är därför vanligt att opassande krav 

ställs. Kravanalysen är nödvändig för att identifiera de opassande kraven och eliminera dessa, att 

uppfylla det egentliga behovet [Sommerville s.114]. 

 

Analys av kraven måste göras för att säkerställa att överenskomna krav är kompletta och 

otvetydiga. En sådan analys medför att saknade krav, tvetydiga krav, konflikter mellan krav och 

orealistiska krav kan upptäckas. Kraven måste utvärderas så att nyttan kan rättfärdiga den 

kostnad som drivs av kravet. [I.Sommerville; P Sawyer s.112]. 

 

Sommerville beskriver problem som behöver behandlas under analysfasen: 

 

1. Intressenter är inte alltid medvetna om vad det är de egentligen vill ha utan bara sina generella 

behov. Då de vet vad de vill ha kan de ofta inte uttrycka det på ett bra sätt och kan ställa 

orealistiska krav på systemet för att de är omedvetna om kostnaderna för sin begäran. 

 

2. Kunder kan uttrycka kraven på sitt sätt vilket inte alltid är enkelt att förstå för andra. Den som 

analysera kraven måste förstå dessa krav och uttrycka de på ett sådant sätt att alla involverade 

också förstår. 

 

3. Olika intressenter har också olika krav som måste analyseras och eventuella likheter och 

konflikter måste lösas. 

 

4. Organisatoriska och politiska faktorer måste hanteras, då det kan influera systemet 

 

5. Ekonomiska situationer ändras vilket kan medföra att prioritering av krav kan ändras 

 

3.4.1 Konflikthantering 
 

Intressenter har ofta olika behov som ibland kommer i konflikt med varandra. När kraven har 

samlats in och analyserats behövs därför en plan för att hantera konflikter mellan kraven. Detta 

då konflikter alltid kommer att finnas i ett hopkok av krav. Dessa måste tidigt identifieras och 

hanteras. Konflikterna behöver lösas genom en förhandlingsprocess mellan olika intressenter tills 

en kompromiss uppkommer [I.Sommerville; P Sawyer s.113]. 

  

När man hanterar konflikter mellan kraven kan det även vara en bra idé att låta intressenter delta 

i diskussionerna så att inga kritiska krav missas, samt att intressenterna då enklare övertalas när 

de är inkluderade i diskussionerna [Sommerville 125]. 

 

 

3.4.2 Prioritering 
 

Alla krav har inte samma prioritet i projekt. Det är därför viktigt att en prioritering görs på de 

krav som systemet innehåller. En prioritetsordning fungerar som ett stöd för att tillsammans med 

intressenter bestämma kärnkraven för det system som ska utvecklas. Det fungerar även som ett 

stöd för de som ska utveckla systemet om exempelvis konflikt mellan krav uppkommer. 

Prioriteringen borde göras tillsammans med alla intressenter där diskussion om kravens vikt med 

hänsyn till kostnaden för att realisera kravet. 
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3.4.3 Spårbarhet 
 

Spårbarhet handlar dels om att kunna följa ett krav från dess ursprung till dess realisering och 

omvänt. [Gotel and Finkelstein, 1993] definierar kravspårbarhet som förmågan att beskriva och 

följa ett kravs livscykel från ursprunget genom dess utveckling.  Som en del i en 

kravhanteringsprocess borde det definieras vad för spårbarhetsinformation som ska finnas. 

Denna information kan vara information som finner beroenden mellan krav och mellan krav och 

systemet [Sommerville s.224]. 

 

Sommerville s.226 listar spårbarhets information som är relevant för en sådan process. 

 Länkar till personer eller dokument som specificerade kravet 

 Länkar till en beskrivning om varför kravet är ställt 

 Länkar till andra kravets beroende till andra krav 

 Länkar till kraven till delsystem där kraven implementeras 

 Länkar kraven till specifika komponenter, Hårdvara eller mjukvara, viktigt för kritiska 

system 

 Länkar kraven till interface med andra system 

 

Ett sätt att hantera denna information är att introducera ett spårbarhetsdokument. Informationen 

bör dokumenteras tidigt, redan då kraven samlas in och analyseras. Spårbarhet hjälper till att 

identifiera vilka andra krav som kan påverkas av kravändringar [I.Sommerville; P Sawyer s.217 

]. 

 

3.5 Ändringshantering 
 

Under ett projekt fås nya insikter i vilka krav som är användbara, intressenter får bättre insikt i 

vad de vill ha och verksamhetskraven ändras beroende på företagsmiljön. Krav måste därför 

kunna utvecklas. Detta beror ofta på en icke tillräcklig kravanalys under projektens tidiga 

skeden. 

Ändringshantering innebär att hantera förändringar i projektet, dvs nytillkomna krav, borttagna 

krav samt förändringar på krav. 

Något som utvecklingsprojekt ofta eftersträvar är så få ändringar som möjligt under projektets 

livstid. Misstag som görs i ett tidigt skede är billiga att ändra, om misstaget tillåts propagera in i 

designen blir kostnaden mycket högre. [I.Alexander, R.Stevens s.2] Likväl så uppkommer 

ändringar alltid i projekt och måste hanteras på ett strukturellt sätt. 

 

Det finns olika aspekter som påverkar att krav ändras i projekt, misstag under kravinsamlingen, 

designen och implementationen. Andra aspekter är ändringar i strategier och ekonomiska 

situationer. Det kan också bero på ny information som exempel ny teknologi eller nya lagar och 

föreskrifter [I.Sommerville; P Sawyer s.217]. 

Därför måste kraven vara organiserade och dokumenterade så att det går att på bästa sätt hantera 

dessa ändringar i projektet. Ju tidigare informationen angående vad intressenter vill ha upptas 

desto mindre ändringhantering behövs vilket också minska projektets kostnader [I.Alexander, 

R.Stevens s.15]. 
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Ändringarnas inverkan måste förstås så att de kan implementeras på en tids och kostnadseffektivt 

sätt. Problem med att inte satsa på kravhantering innebär ofta att systemet inte uppfyller 

kundernas behov. Utvecklingen kan bli förlängd och höga kostnader kan tillkomma. Dessa 

kostnader är ofta betydligt högre än kostnaden för en bra kravhantering. [I.Sommerville; P 

Sawyer s.]. 

När det klargörs vad som är gångbart och vad kravet kostar gäller det att kompromissa. För att på 

bästa sätt kunna kompromissa kraven gäller det att veta hur viktigt kraven är för respektive 

intressent [I.Alexander, R.Stevens s.15]. 

 

Att använda organiserade processer och standarder för ändringshantering innebär att hålla koll på 

vad som är föreslaget, analyserat, granskat och accepterat. 

 

Enligt Sommerville innebär ändringshantering att samma sorts information samlas in för varje 

föreslagen ändring [Sommerville s.242]. En viktig aspekt som måste inkluderas i denna process 

är de kostnader och fördelar som ändringen medför. Projektet måste säkerställa att föreslagna 

ändringar tillför något till systemet och hjälper affärsmålen. Under en kostnad och fördelsanalys 

måste därför hela livscykeln tas i hänsyn.  

 

Några viktiga punkter som borde hanteras i en ändringshanteringsprocess föreslås av 

[Sommerville s.243]. 

 

 Information som behövs för att hantera varje ändringsförfrågan 

 Kostnad och fördelsanalys 

 Mötesforum med utvalda personer som hantera ändringar. 

 Ändringsdokument eller databas där alla information kring ändringar lagras. Information 

om status och implementation borde också inkluderas. 

 

För att säkerställa att tillräcklig och korrekt information fås från intressenter som föreslår en 

ändring är det fördelaktigt att utforma ett standardiserat formulär för ändringsbegäran 

[Sommerville ]. Denna bör innehålla påverkan på andra krav och implementation av ändringen.  

 

Om ingen ändringshanteringsprocess finns implementerad finns stor risk att information går och 

kontrollen på projektet blir inte fullständig. En sådan process fungerar också som ett sätt att 

säkerställa kommunikation med intressenter och håller dessa uppdaterade. 

 

3.6 Verifiering och Validering 
 

Sommerville definierar krav-validering som ett sätt att kontrollera kravspecifikationen för 

förenlighet, fullständighet och noggrannhet. Vidare beskriver Sommerville att målet med 

kravvalidering är att validera kraven, alltså att kontrollera att kraven acceptabelt beskriver 

systemet som ska utvecklas. 

 

Det är alltså nödvändigt och av hög prioritet att kravdokumentet är av hög kvalitet och beskriver 

systemkraven precist och otvetydigt. Valideringen är en sista försäkran att intressenternas behov 

är uppfyllda. Exempel på kravproblem som kan uppfattas under kravvalideringen är, 

kravkonflikter som inte uppfattas tidigare under analys-fasen, tvetydiga krav på grund av dåliga 

formuleringar eller standarder som inte uppfyllts [Sommerville]. 
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Verifiering och validering är en process för att kontrollera att en produkt, tjänst eller system 

uppfyller specifikationerna och att den uppfyller sitt avsedda ändamål.  

Verifiering är en kvalitetskontroll som används för att utvärdera om en produkt, tjänst eller 

system uppfyller föreskrifter, specifikationer, eller villkor i början av en utvecklingsfas. Detta är 

ofta en intern process.  

Validering är en kvalitetssäkrings process för att upprätta bevis som ger en hög grad av säkerhet 

att en produkt, tjänst eller system som åstadkommer den avsedda krav. Det handlar ofta om 

godkännande av ändamålsenlighet med slutanvändare och andra intressenter produkt.  

Att verifiera och validera är en viktig del i en produktutvecklingsprocess, både för att 

kvalitetssäkra och i många fall ett krav för att få sälja sin produkt eller system. 
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4 Resultat  
 
4.1 Företag A – Respondent A 

  

4.1.1 Bakgrund 
 

Respondenterna arbetar som kravhanterare och systemingenjörer. De har arbetat med utveckling 

av fordon i många år och har stor erfarenhet inom denna bransch. 

 

4.1.2 Organisation 
 

 

På företaget finns hela fordonsansvaret, alltså att integreringen av alla delsystem fungerar. 

Delsystemansvaret finns hos externa/interna leverantörer. Specifikationer skickas ut till dessa för 

utveckling.  

 

4.1.3 Kravhantering 
 

På företaget har det bestämts att alla ingående delar av företaget ska följa en och samma 

kravprocess. Kravingenjören har fått större mandat i projekten och kan kräva bra 

konceptbeskrivningar och god dokumentation finns.  

 

Tidigare arbetade olika delar på olika sätt med krav och otydliga krav var alltför vanligt. 

Respondenten berättar att det var en trend där kravingenjören anslöt till projektet när koncepten 

nästan var klara. Kravdokumenten blev ett dokument som visade vad de hade gjort och inte vad 

som skulle göras. Otydliga krav var alltför vanligt. 

 

Företagets kravprocess är nedbruten i dessa sju steg: 

 

STEG 1 – PLANERINGSSTEG (PREPARE) 

 

I ett första steg identifieras vilka interna och externa intressenter som är relevanta för projektet. 

Detta granskas och godkänns. Sedan samlas krav in och det allokeras roller och ansvarsområden 

för projekt team och intressenter.  

 

STEG 2 – CAPTURE 

 

När planerings steget är färdigt och dokumentationen färdigställts införs kraven i en kravdatabas. 

Kraven granskas för att säkerställa att det är klargjort vad som menas med kraven och en 

prioritering görs (non-negotiable och negotiable).  

Avvikelser, kostnad för kravet och vad det tillför för värde analyseras också i detta steg.  

 

Ingen tydlig prioritering gjordes i tidigare projekt och bakgrunden till kraven fanns inte. 

 

STEG 3 – ALLOCATE 
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I detta steg definieras ansvaret till alla ingående delsystem. Det tas beslut om på vilken nivå 

kravet ska hanteras, på delsystemnivå, av underleverantörer eller om ansvaret ligger på 

fordonsnivå. Kraven bearbetas och om nödvändigt bryts ned till tydliga krav innan dessa 

allokeras till en ansvarig för kravet, detta minskar risken för att fel funktionalitet konstrueras 

säger respondenten. 

 

Det fanns i tidigare projekt ingen allokering och ägare av kraven. 

 

STEG 4 – DEVELOP VEHICLE CONCEPT FASEN 

 

Av de allokerade kraven skapas en kravspecifikation. I denna fas undersöks även om konflikter 

mellan kraven existerar och en prioritetsordning görs. 

 

STEG 5 – DEVELOP SUBSYSTEMS 

 

När en kravspecifikation skapats och kraven allokerats finns en komplett lista med krav. I denna 

fas hanteras konceptförändringar, där det undersöks om systemuppdelning som tidigare gjorts är 

gällande eller om behovet för nya underleverantörer finns.  

 

STEG 6 – DOKUMENT - ÄNDRINGSHANTERING 

 

Detta är en ständigt pågående del i processen. Där tydliga dokument ska vara tillgängliga och 

sparade. Tydligare ändringhanteringsprocess finns. Vid ändring diskuteras ärendet med 

intressenter och överenskommelser dokumenteras.  

 

Dokumentationen var innan satsningen dålig och ofullständig. Mycket fanns i ingenjörernas 

huvuden berättar respondenten. 

 

STEG 7 – ADMINISTRATION 

 

För att underlätta kravhanteringen användes verktyget DOORS. Alla arbetar i denna databas och 

kan hålla sig uppdaterade om vad som sker och att alla krav hanteras. Respondenten tycker att 

det har underlättat för projektledningen och management att tydligare följa projektet och tidigt 

upptäcka uppkomna problem. 

 

I tidigare projekt gjordes inte detta lika tydligt. Och för att ta ett exempel från respondenten så 

räckte det med att någon markerade med grön markering i en rapport för att visa att kravet 

klarades av. Då ingenjörer slutat och nya börjat har det upptäckts problem med att enbart 

markera med grön färg i en rapport för ok, ”en ny vet inte varför kravet markerats med grön 

färg”. Detta är något Företaget vill vara beredda på. 

 

4.1.4 Övergång till systematisk kravhantering 
 

Anledningen till att satsa på kravhantering berättar respondenten, är kopplat till ett tidigare 

projekt där målet var att göra en uppdatering på ett äldre fordon. Problem som uppstod var att 

fordonet som behövde uppdateras var konstruerad långt tillbaka i tiden och involverade personer 

i det projektet arbetade inte längre på företaget. Sättet att dokumentera var otroligt bristfällig och 

utvecklarna hade svårt att spåra varför många delar av konstruktionen såg ut på ett visst sätt. 

Denna planerade uppdatering slutade med en omkonstruktion på ca 90 % av fordonet. 
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Det har nu bestämts att det ska arbetas efter en gemensam kravprocess och struktur på alla olika 

delar av företaget. På så vis ska kommunikationen mellan siterna förbättras och tydliga 

ansvarområden ska finnas. 

 

Respondenten berättar att det nu även ska uppfylla en EU-standardisering. Det innebär att tågen 

anpassas till EU:s tekniska specifikationer för interoperabilitet, TSI. Alltså att tågen är 

användbara i alla länder inom EU. Detta har ställt högre krav på företagets sätt att hantera krav 

och har fungerat som en drivkraft till att förbättra sina kravprocesser.  

 

Ytterligare en anledning som var drivande i satsningen av kravhantering var att leveranstiden för 

projekten på företaget ständigt blir kortare. Därför är målet att kunna återanvända mycket av det 

kravarbete som just nu görs för att sedan kunna anpassa detta till framtida projekt.  

 

Vanan att arbeta enligt de nya processerna finns inte och många tycker inte om att arbeta på det 

sättet, berättar respondenten.  

 

4.1.5 Effekten av satsningen 
 

Respondenten berättar att ingen utvärdering gjorts ännu för att upptäcka alla effekter satsningen 

gett. Det finns dock små effekter som har varit märkbara där kommunikationen utåt mot 

intressenter och även internt mellan de olika siterna har förbättrats. Projektledning och 

management har fått en bättre tillsyn över kostnader och tidsåtgång än tidigare.  

 

4.2 Företag B – Respondent B 
 

4.2.1 Bakgrund 
 

Respondenten jobbar i dagsläget som Teknikchef och biträdande projektchef på ett stort 

infrastruktur projekt.  Han har lång erfarenhet i tekniska och utredningsfrågor inom spårbunden 

trafik, med bland annat jobb på SL, SJ och sedan 1996 på Banverket. 

 

4.2.2 Organisation 
 

Företaget var tidigare uppdelat i två delar. Dessa bedrev projekt på olika sätt.  

 

Projektet är uppdelat i sex delprojekt. Några är geografiska, norr, city, söder och ett som bygger 

tunnel. Utöver dessa finns produktion samt järnväg. Som stöttning till dessa delprojekt finns 

miljö, teknik, upphandling, kommunikation och fastighet. Teknik har produktansvaret där ansvar 

för avtal och systemhandlingar (vad ska byggas) finns. 

 

4.2.3 Kravhantering 
 

Respondenten definierar kravhantering som ”ett sätt att säkerställa att de gör det som avtalats”. 

Kravhanteringen är ett stöd till att forma rätt produkt och ett stöd för att placera kostnader på rätt 

aktiviteter. 

 

Projektet samlar inledningsvis krav från många intressenter. Dessa utgör grunden för projektet 

men under projektets gång växer kravmängden och detta måste hanteras mer systematiskt tycker 

respondenten. En kravbeskrivning görs när kraven samlats in och dessa bearbetas för att utgöra 

en systemhandling. Innan denna satsning på systematisk kravhantering gjordes otydliga 

kravbeskrivningar och de insamlade kraven från diverse intressenter bearbetades inte.  
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Ett problem som företag B haft är att kraven inte varit formulerade på ett bra sätt tidigare och 

kravbeskrivningen har varit ofullständig. Detta är ett problem som företaget fortfarande har, men 

det görs ett försök till att formulera om kraven så att de är tydliga och entydiga. Diskussioner 

med intressenter och deras överenskommelser har påverkats av detta och respondenten tycker att 

dessa diskussioner borde börjat tidigare i projektet för att klargöra och lättare komma överens. 

 

För varje krav tilldelas sedan en ansvarig på de olika delprojekten. De har ansvaret att se till att 

kravet uppfylls och att all dokumentation relaterat till kravet finns tillgängligt. I tidigare projekt 

har inte ansvarsområdena varit lika tydliga.  

 

Efter att företaget började arbeta systematiskt med kravhantering har även en 

ändringshanteringsprocess tagits fram. Innan satsningen fanns ingen tydlig sådan utan ändringar 

gjordes enbart genom diskussioner men dokumenterades inte tydligt. Nu behöver en 

ändringsbegäran göras och beslut måste tas i samråd med projektchefen. Aspekter som kostnad 

för ändring, Tid och vilka som berörs av ändringen tas upp. Genom att dokumentera detta kan 

även besluten spåras berättar respondenten. 

 

Hanteringen av alla krav i projektet görs i Excell listor. Omfånget av krav massan underskattades 

och Excel dokument ansåg s tillräckligt för att hantera kraven. Nu görs en utredning på företaget 

för att införa ett kravhanteringsverktyg för hela organisationen.  

 

Verifiering och validering av kraven görs för att säkerställa kvalité och visa kunden att kraven är 

uppfyllda enligt avtal. De som ansvara för verifieringen måste redovisa hur detta hanteras och 

uppfylls enligt avtalen och en granskning görs för att säkerställa. Det är otroligt tuffa krav vid 

överlämning och verifiering. 

 

4.2.4 Övergång till systematisk kravhantering 
 

Kravhantering var något som företaget startade upp i samband med projektet citybanan. 

Byggnation av stationer under mark som ska likna varandra, något företag B inte var vana vid, 

lade grunden till att företaget tyckte sig behöva arbeta systematiskt med kravhantering. Ett 

avtalsförhållande med landsting som innehöll dåligt formulerade krav som behövde förtydligas 

var också en orsak. De insåg att de behövdes tid och resurser, som inte fanns tidigare, för att 

bearbeta kraven. 

 

I organisationen finns det dock ett motstånd till att arbeta systematiskt med kravhantering.  

Anledningen är den utökade administrationen som tillkommer och det behövs att fortfarande att 

övertyga vissa personer om att dessa processer är nödvändiga. 

 

4.2.5 Effekten av satsningen 
 

Aspekter som märkbart har förbättrats efter att företaget börjat arbeta med systematisk 

kravhantering är kommunikationen utåt mot intressenter och att projektet har fått en bättre 

kontroll på utgifter som uppstår.  

 

Företaget har blivit bättre på att dokumentera än tidigare dock anses det att det går att förbättra 

på den punkten. 

   

Planen är dessutom att återanvända mycket av det kravarbete som gjorts i framtida projekt, där 

möjligt. Vilket respondenten tror kan bli en stöttning till framtida projektledare.  
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4.3 Företag C – Respondent C 
 

4.3.1 Bakgrund 
 

Respondenten är utbildad maskiningenjör och har jobbat på företaget i 11 år och tidigare haft 

ansvaret för beräkningsavdelningen (Hållfastighetsavdelningen, simuleringar och ljud).  Nu är 

han chef för verifiering och validering i Sverige för företaget. 

Respondenten tillhör AE som innehåller Metodutveckling, provningsverksamhet, 

beräkningsverksamhet och Verifiering och validering. Det finn också en process och system 

avdelning. 

 

4.3.2 Organisation 
 

Företag Cs utveckling är organiserat på så vis att det är uppdelat i olika produktplattformar där 

helhetsansvaret finns för produkterna, Technology plattform där ansvaret för de olika ingående 

delsystemen finns, Costumer solutions där eftermarknadsansvaret finns samt project office och 

AE.  

Motorutvecklingen på företaget börjar innan det finns projekt för hela maskinen. Detta gör att 

motorprojektet måste skapa egna krav innan maskinprojekten startas upp. När maskinprojekten 

startas samlas sedan krav in från dessa. Då måste även dessa hanteras. Respondenten tycker att 

det är en utmaning att få ihop dessa krav med varandra. 

Där föder man egna krav men sen när maskinprojekten kommer igång så får man bryta ner de 

kraven men då har motorprojekten redan kommit en bit fram. Det är en utmaning att få ihop 

dessa. 

Han berättar att det finns ett motstånd att specificera. Många tycker att det går för långt med 

specifikationer, de tycker att de redan vet vad de ska göra. Samarbetet mellan personal bygger 

mycket på personliga initiativ även fast mycket processer finns att följa. Personalomsättningen 

på Företag C är inte så stor och de är ofta beroende av att några bär kunskapen och traditionen. 

Företaget har blivit mer globala och växt genom att köpa in företag och utöka sin produktflora. 

Med detta har de försökt att gifta ihop olika företagskulturer där varje produktslag har sin egen 

struktur. Samarbetet mellan dessa olika kulturer har blivit bättre men är fortfarande en utmaning. 

Missförstånd och språkskillnader leder ibland till problem. Det är också märkbart att 

kompetensen differerar i de olika plattformarna där exempelvis koreanerna är bra på 

kravhantering och Sverige delen har mycket att lära. 

 

4.3.3 Kravhantering 
 

Respondenten definierar kravhantering som ”att få en tydlighet vad ett utvecklingsprojekt ska 

göra på ett strukturerat sätt” 

Respondenten berättar att det tidigare har tagits fram bra produkter men att det har tagit för lång 

tid och slösats mycket resurser. Framförallt har man sicksackat sig fram istället för att definiera 

det från början. 

 

Det har alltid har funnits projektdirektiv. Det var oerhört mycket information och krav som inte 

fångades av projekten. 

I Tidigare projekt har det alltid gjorts en intressent analys och intressenter har uttryckt behoven. 

Däremot berättar respondenten att dessa behov blev grunden till projekten. Interface krav med 

andra delsystem hanterades inte. Det som är skillnaden nu är att det görs en tydlig tolkning av 

dessa needs som istället blir formulerade som tydliga krav. Dessa prioriteras även i Crucial, 

Essential och desireable. Dessa krav utgör sedan den specifikation som signeras av både 
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intressenter och projektet. Respondenten tycker att detta medfört en mycket tydligare 

handskakning på vad som projektet ska göra.  

En annan problempunkt var att intressenter och utvecklare inte hade samma bild över vad som 

skulle utvecklas och detta upptäcktes ofta sent i projekten. Detta kunde då bli orsaken till att 

delsystem inte klarade av dess tilltänkta miljö och medförde sena ändringar i projekten som blev 

kostsamma. Detta är en av orsakerna till att företag C började satsa mer på ett systematiskt sätt 

att hantera krav. 

Då det fanns väldigt få krav tidigare fanns inget tydligt sätt att hantera projektändringar. Dessa 

sköttes via diskussioner mellan berörda och dokumenterades inte tydligt, om inte alls. Efter 

satsningen har Företaget infört ett forum för ändringshantering, ett change control board. Då 

projektkraven blivit mer omfattande och behovet av bättre dokumentation finns har denna mer 

strukturerade process blivit till. Alla intressenter och berörda inom projekten har alla möjlighet 

att i detta forum uttrycka sina åsikter och dela information gällande kravändringar. 

Företaget använder idag ett kravhanteringsverktyg där kraven versionhanteras. Tidigare 

användes enbart ett Word-dokument som inte levde under projektet. Dokumentet ändrades och 

uppdaterades inte vilket det görs nu i kravhanteringsverktyget. Däremot anser han att det finns 

potential till förbättringar då verktyget inte fungerar smidigt. I nuläget sitter olika delar av 

organisationen med olika verktyg men de testas för att kunna finna ett gemensamt verktyg, vilket 

är målet. 

Det finns tre huvudsakliga punkter som företagets kunder anser vara av stor vikt Prestanda, 

tillförlitlighet och livslängd. Dessa verifierades tidigare och var enligt respondenten de 

huvudsakliga punkterna till om projekten varit lyckade eller inte. Dessa så kallade grundelement 

har idag blivit tydligare. Det fanns alltid en osäkerhet när produkterna tidigare lanserades som 

respondenten tycker har minskat under pågående projekt. Däremot har de en gräns för vad 

produkten kan bära i test och utvecklingskostnader och företaget accepterar att problem ibland 

dyker upp. 

 

4.3.4 Övergång till systematisk kravhantering 
 

Respondenten berättar att hans inblandning i satsningen har varit att i projekten trycka på att det 

behövs en system specifikation för att verifierings avdelningen ska kunna utföra sitt arbete på ett 

bra sätt. Hans avdelning har dessutom stöttat projekten med resurser för kravhantering.   

För fem år sen var det ingen som drev det med kravhantering. Produkt experterna har inte varit 

drivande och engagerade i kravhanteringen. Respondenten berättar att produkterna har blivit mer 

och mer komplex i och med elektronisk styrning. Tidigare var det möjligt för en person att ha 

koll på en maskin och systemen men det är nästan omöjligt idag. Detta är en orsak som drivit 

fram behovet av kravhanteringen, annars utvecklas delsystem för sig utan samspel tycker 

respondenten. Andra drivkrafter var att projekt hade stora problem med sena ändringar som gav 

hög kostnad. 

Ett misstag var att det inte var tydligare att resurserna behövde vara på plats, den tidiga 

planeringen kunde varit bättre. Även efter satsningen har kravhanteringen gjorts med samma 

resurser som tidigare.  Ambitionen om att det ska göras finns men tidsåtgången har 

underskattats. 

 

4.3.5 Effekten av satsningen 
 

Respondenten berättar att inte många projekt har kommit så långt efter företagets satsning på 

systematisk kravhantering. Framför allt tycker han att det efter satsningen snabbare går att se vad 

som inte uppfylls och avvikelser kan diskuteras och hanteras. Resultatet av satsningen går inte 

enligt respondenten att utvärdera än. Däremot tycker att han att det har blivit tydligare 

kravspecifikationer och därför underlättat för verifieringstester. Däremot tycker han att det 

fortfarande inte tillsätts tillräckligt med resurser för att hantera krav.  
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En positiv effekt av kravhanteringen är att respondenten tror att i framtiden kommer de att ha en 

bra grund. Företaget vil kunna återanvända det kravjobb som görs just nu och på så sätt anpassa 

det till framtida projekt.  

Även om olika delar av organisationen tillhör ett företag så är det uppbyggt så att man inom 

företaget är leverantör och kund. Kravhanteringen kan enligt respondenten underlätta dessa. 

Muntliga överenskommelser medför missförstånd och skapar problem då personer byts ut ofta 

under projekt och i organisationen. 

 

 
 
4.4 Företag C – Respondent D 
 

4.4.1 Bakgrund 
 

Respondenten har en civilingenjörsexamen från KTH. Hans uppgift inom företaget är att 

utveckla processer och metoder samt att föra in nya arbetssätt. 

 

4.4.2 Organisation 
 

Respondenten berättar att det till en början har funnits stort motstånd inom organisationen på 

deras kravhanterings satsning. Det har accepterats mer och mer men fortfarande finns ett visst 

motstånd till att systematiskt arbeta med kravhantering. Respondenten tycker att det skapar mer 

administration men istället kan utvecklarna lägga mer tid på att konstruera istället för att hantera 

alla designändringar som uppkommer på grund av dålig kravhantering. 

 

En organisationsförändring har gjorts på företaget där det är uppdelat på Produktplattform som 

har helhetsansvaret för produkten och technology plattform som ansvarar för de ingående 

delsystemen. Denna organisationsförändring har medfört problem med kommunikationen dessa.  

 

 

4.4.3 Kravhantering 
 

Har man kanske överdesignat eller missat något vilket kan bli dyrt. Designa något som inte 

kunden efterfrågar ger också en dyrare produkt som kunden egentligen inte vill betala för.  

Olika delar av organisationen trodde att de hade samma bild av vad som skulle göras, men det 

hade de inte.  

 

Om inte kravarbetet görs på rätt sätt från början fås inte rätt underlag för projekten säger 

respondenten. Då måste det räddas under projektets gång istället. Därför tycker han att det är 

viktigt att kravarbetet börjar tidigt och görs grundligt. 

 

En viktig punkt som respondenten tycker har förbättrats är specifikationerna på företaget, vilket 

inte var skrivna på ett bra sätt tidigare. Tidigare var det svårt att förstå vad det var för 

specifikationer innan du läst några krav och listat ut det själv. Nu har företaget en gemensam 

struktur på sina specifikationer som enligt respondenten är det lättare att läsa, förstå och granska 

dessa. I specifikationerna är det nu tydligt vilket system som avses och vad som ska tas fram. 

 

Nuförtiden görs en tydlig prioritering på kraven. Detta var tidigare obefintligt på företaget. Alla 

krav hade samma prioriteringsnivå. Alla krav gick att förhandla om vilket respondenten berättar 

kan ha inneburit att viktiga krav förhandlats bort och mindre viktiga har utgjort grunden för 

utvecklingen. Idag finns tre kravnivåer, Crucial, Essential och Desirable. Crucial kraven är icke 



 30 

förhandlingsbara då produkten inte går att sälja i vissa marknader om inte dessa klaras av. Klaras 

inte ett sådant krav ska projektet läggas ner. Essentials är viktiga kundkrav och desirabels görs 

om möjligt, beroende på om tid och resurser finns. På grund av detta blir det tydligare för 

utvecklarna vad de ska fokusera på.  Enligt Respondenten finns även ett avsnitt i varje 

kravspecifikation som beskriver vad som prioriteras i projektet exempelvis Budget, eftermarknad 

eller miljö. 

 

Respondenten berättar att det är många projekt som inte uppfyller sina krav och att det alltid 

uppkommer problem i slutet av projekten. Företaget vill med kravhantering minimera riskerna 

och problemen som kommer att uppstå.   

 

När en handskakning har gjorts på kraven måste en ändringsbegäran göras för att kunna införa en 

ändring i projektet. Ett specifikt forum är tillsatt för detta ändamål.  Detta för att få kontroll över 

kostnader för de ändringar som begärs. En ny handskakning krävs om krav ändras. 

 

Det finns inte resurser för att storsatsa på kravhantering i nuläget, företaget implementerar 

processerna ”sakta men säkert”. Den största drivkraften till implementeringen har varit företagets 

verifieringsavdelning. De insåg behovet att få ordning på kraven för att tydliggöra vad de 

behövde verifiera emot. Problemområden som tydliga och verifierbara krav uppmärksammades. 

Respondenten anser att krav som inte går att verifiera gör ingen nytta och är bortkastad tid. Alla 

parametrar måste finnas i kravet. 

 

Då verifiering kostar mycket pengar så tror respondenten att det går att genom tydliga krav 

planera verifieringsaktiviteter i ett tidigt skede och på så hantera risker tidigt. På så vis kanske 

det undviks att göra onödiga och kostsamma tester.   

 

Då produkterna inte tillverkas enligt kontrakt utan säljs som en konsumentprodukt görs 

verifieringen på företaget i kvalitetsändamål för att uppfylla marknadens förväntningar. Det 

utvecklas inte enligt kontrakt vilket medför en frestelse till att avstå viss verifiering beroende på 

budget. Då kommer problemen att skjutas vidare till eftermarknadsansvariga berättar 

respondenten. 

 

4.4.4 Effekten av satsningen 
 

Att se resultat av den satsning på kravhantering som gjorts tar tid. Projekten som startade med att 

systematiskt arbeta med kravhantering har inte pågått tillräckligt länge för att kunna se effekter 

som högre kvalitet och leveransprecision. Däremot har det varit märkbart att kommunikationen 

inom organisationen och med intressenter har förbättrats. Andra områden där det visat på 

förbättringar är att misstolkningar på specifikationer minskat. Det är klargjort vad för dokument 

som finns och hur dessa är prioriterade. På så vis har projekten tidigare kunnat planera för 

diverse aktiviteter och upptäcka problemområden och minimera risker.  
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5 Analys 
 

Generellt under analysdelen har en jämförelse gjorts med hur företagen arbetat med krav innan 

satsningen och hur det fungerar nu, och koppla det till teori inom ämnet.  

 

5.1 Företag A - Respondent A 
 

5.1.1 Kravinsamling 
 

Det första steget i en kravhanteringsprocess är att identifiera relevanta intressenter. Det är från 

dessa intressenter kraven som ska utgöra systemet samlas in. Detta måste göras utförligt annars 

finns en risk att viktiga krav inte hanteras under projektets gång. Konsekvenserna av det kan bli 

sena ändringar som driver upp projektkostnader och utveckling av en icke önskvärd 

produkt[Alexanders.19]. Detta är något som företaget har strävat efter och i deras 

kravhanteringsprocess är ett uttalat första steg att identifiera interna och externa intressenter samt 

analysera deras behov och därefter formulera krav som hand skakas. 

 

Tidigare har företaget inte haft ett tydligt arbetssätt för kravarbete utan arbetet påbörjades i ett 

senare skede. Ofta då utvecklingen av systemet redan startats. Enligt Alexander är risken med 

detta att viktiga krav missas, vilket påverkar systemet negativt.  

 

Genom att förändra sin process till att tidigt i projektets livscykel hantera krav kommer det att 

minska risken för sena ändringar och en mer realistisk överblick över systemet och kostnader fås. 

Men även om kravprocessen har förbättrats har det inte praktiskt fungerat till hundra procent. En 

aspekt som kan ha påverkat detta är att organisationen ännu inte mognat i sitt 

kravhanteringsarbete, att lära sig att arbeta efter nya processer har tagit tid. Det kan även bero på 

att ledning inte har stor kunskap gällande kravhantering vilket medfört att det har tagit längre tid 

att praktiskt få det att fungera och få acceptans inom organisationen. 

 

5.1.2 Kravanalys 
 

PRIORITERING 

 

Innan företaget började satsa på kravhantering fanns inte något tydligt och uttalat sätt att 

prioritera kraven hos företaget. Detta kunde medföra att viktiga krav kunde förhandlas bort och 

även att mindre viktiga krav följde med in i utvecklingen. Om det inte är tydligt vad kärnkraven 

för ett projekt är finns en stor risk att inte ”rätt” produkt utvecklas. 

  

Nu har företaget infört ett standardiserat sätt för prioritering, non-negotiable och negotiable, 

vilket har möjliggjort att alla involverade i projekten vet vad som kan prioriteras bort och vad 

som måste göras.  

 

 

SPÅRBARHET 

 

För att hantera krav måste det erhållas spårbarhet på kraven. Detta innebär information om vem 

som föreslog kravet, varför kravet finns, vilka krav är relaterade till kravet och kravets relation 

till annan dokumentation [Sommerville s.217]. 
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Företaget har tidigare haft stora problem med detta. De har bland annat haft problem med att 

finna vem som var ägare av kravet samt vilka som var ansvariga för att kravet uppfyllts. 

Informationen om varför kraven var ställda var även bristfällig. 

 

Om information om var kraven kommer ifrån och varför de är inkluderade inte finns kommer det 

att medföra att produkten som konstrueras blir felaktig, antingen design som saknas eller design 

som är onödig och driver upp kostnader. Beroenden mellan kraven måste även det vara känt i ett 

projekt. Annars finns risk att krav som uppfylls bidrar till att andra krav inte uppfylls. Då det i 

projekt ofta är många intressenter så finns det även en risk att någon av dessa inte är nöjd. 

 

Hanteras beroenden mellan krav på ett strukturellt sätt kommer kunder att vara mer nöjda och 

kostnaden för att utveckla systemet att minska. Nyttan av detta är inte märkbar direkt utan ger en 

mer långsiktig nytta enligt Sommerville. Den långsiktiga nyttan är ofta svår att se av exempelvis 

en ingenjör i ett utvecklingsteam. 

 

Projekt är ofta uppdateringar på gamla produkter som startas av anledningar som påverkan av 

marknad, nya lagkrav osv. Går det inte att spåra informationen till tidigare projekt och finna 

bakgrunden till varför vissa funktioner existerar kommer projektet att misslyckas och en 

uppdatering av systemet kan medföra om konstruktion av stora delar av produkten.  

 

Företaget har nu större kunskap om vikten av att kunna spåra krav och kravens beroenden. 

Jämfört med tidigare finns en betydligt mer fungerande process för att hantera detta och kan på 

så sätt undkomma många av de problem som annars uppkommit. 

 

 

5.1.3 Kravskrivning 
 

Enligt Sommerville finns några aspekter att tänkta på vid kravskrivning. Använda enkelt språk, 

de ska vara otvetydiga och kvantifierade, och beskrivna. Respondenten berättade att otydliga 

krav var väldigt vanligt tidigare men att det i dagsläget är uttalat att kraven ska formuleras och 

beskrivas tydligt. Detta medför att projekten tydligare vet vad som ska göras och att 

testingenjörer får mindre möjligheter att misstolka kraven. 

 

5.1.4 Ändringshantering 
 

En viktig process som är pågående under hela projektet är ändringshantering som enligt  

Sommerville borde inkludera några viktiga punkter för att hantera ändringar: 

 

1. Ändringshanteringsprocess 

2. Analysera kostnad och påverkan 

3. Vilka som är involverade i ändringshanteringen 

4. Dokumentera alla ändringar, status och hur det ska implementeras. 

 

Respondenten berättade att det efter satsningen på kravhantering finns en utarbetad 

ändringshanteringsprocess. När en ändringsbegäran görs undersöks anledningen till denna och 

vilken effekt det har på systemet. Ändringen måste klargöras för underleverantörer och 

delsystemsutvecklare för att kommunicera anledningen och för att undersöka om den är möjlig 

eller ekonomiskt försvarbar att utföra. Konsekvenserna för andra krav måste också undersökas. 

 

Tidigare fanns ingen utarbetad process utan ändringar gjordes utan att analyseras tillräckligt 

vilket kan ha medfört onödiga kostnader på systemet. Det gjordes heller inte någon utförlig 

undersökning på konflikter mellan kraven och vad för effekt det har på hela systemet.  
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Företagets nya arbetssätt överensstämmer med de rekommendationer som Sommerville skriver 

om och visar på att de har utvecklats jämfört med tidigare. De får bättre kontroll på systemet, vad 

det ska göra och en mer realistisk syn på kostnader. 

 

5.1.5 Dokumenthantering  
 

Kravspecifikationen specificerar systemegenskaper och begränsningar. Och fungerar som 

underlag för avtal mellan beställare och leverantör och är styrande vid utveckling och 

förvaltning. 

 

Respondenten berättade att det var vanligt förekommande att projekten hade börjat med 

konceptutvecklingen innan något dokumenterades på ett bra sätt. Kravspecifikationen blev då en 

lista på vad som hade gjorts och fungerade inte som stöd för vad som ska göras och vad som är 

viktigt.  

 

Nu har företaget börjat dokumentera mycket tidigare i produktutvecklingen och med hjälp av 

kravhanteringsverktyg underlättat styrningen av kraven och kopplingar mellan krav och andra 

dokument.  

 

5.2 Företag B – Respondent B 
 

 

5.2.1 Kravinsamling 
 

Att identifiera relevanta intressenter är ett första steg i en kravhanteringsprocess.  

 

Företaget har tidigare enbart erhållit krav från en viktig intressent. Kraven kom från de som ska 

bedriva trafiken.  Denna intressent är fortfarande väldigt viktig, dock kommer inte kraven enbart 

därifrån utan det samlas in även från andra berörda parter. 

 

Att samla in krav från flera intressenter är en förbättring och medför enligt teorin att projektet 

har fått bättre förutsättningar. Riskerna för senare ändringar och missade krav minskar. Sena 

ändringar ger stora kostnader enligt.  

 

Respondenten berättar dock att det upptäcks nya intressenter som behöver tas hänsyn till vilket 

visar på att det fortfarande finns förbättringar att göra i den intressentanalys som utförs. Genom 

att tidigt satsa på resurser i kravhantering kan det förbättras ytterligare i detta anseende. 

 

 

5.2.2 Kravanalys 
 

SPÅRBARHET 

 

Spårbarhet innebär information om vem som föreslog kravet, varför kravet finns, vilka krav är 

relaterade till kravet och kravets relation till annan dokumentation [Sommerville s.217]. 

 

Respondenten berättar att företaget tidigare varit dåligt på att hantera många av dessa parametrar 

men är på bättringsväg. De inser dock att det fortfarande finns många förbättringar att göra 

gällande spårbarhet av krav. Kopplingen mellan krav och relaterade dokumentation är inte så 

tydlig som man vill.  
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5.2.3 Kravskrivning 
 

 

Företaget har tidigare haft stora problem med ”Luddiga” krav där kravbeskrivningen också varit 

otillräcklig och dålig. I denna satsning så har företaget insett vikten av korrekt formulerade krav 

och försöker få en bättre kunskap om hur bra krav ska formuleras. De har en medvetenhet att 

krav ska vara entydiga och verifierbara som är viktiga kriterier enligt [Alexander s.99] 

 

Det finns däremot flertalet viktiga aspekter att ta hänsyn till för att skriva bra krav i teorin som 

inte nämns av respondenten. Denne talar inte om att det inte är bra att uttrycka fler än ett krav i 

en mening, eller att skriva korta meningar eller att man inte ska designa systemet med kraven. 

Detta visar på att de fortfarande inte är helt mogna med kravhantering och att det fortfarande 

finns utrymme för många förbättringar. 

 

Det är väldigt vanligt att finna design idéer i kravspecifikationer. 

Att specificera design är något som ställer onödiga begränsningar på ett systems utveckling och 

tillverkning. Det kan påverka kostnaderna på systemet.[Alexander s.101]. ”Knowing why is 

much better that knowing what” Endast om det är en medveten design begränsning ska ett sådant 

krav finnas med i kravspecifikationen[Gilb s.]. 

 

Respondenten nämner också att i nuläget har de inte kommit fullständigt i mål med detta och 

dåligt skrivna krav har medfört längre diskussioner med kravställare där de inte varit överens om 

kravens betydelse. Att reda ut detta har tagit tid.   

 

Några av orsakerna kan vara som [Alexander s.100] nämner otvetydliga krav, vaga krav, krav på 

design, overifierbara krav, orealistiska krav.  

 

 

5.2.4 Ändringshantering 
 

Som Gilb skriver så ändras krav under projektets gång. Intressenter och utvecklare lär sig mer 

om systemet och vad de vill ska utvecklas. Det är därför viktigt att kraven är uppdaterade och 

realistiska. Men även att hantera dessa ändringar på ett systematiskt sätt. 

 

Respondenten berättade att ändringshantering är relativt nytt på företaget. Tidigare har man 

enbart haft dialoger vid ändringsbegäran men ingen tydlig ändringshanteringsprocess.  

 

Nu har de implementerat en sådan process. Det finns en resurs allokerad för det ändamålet. När 

en ändring initieras behandlas frågan i samråd med projektchefen och en utredning startas. De 

undersöker hur alla delprojekt berörs av denna ändring samt kostnader rörande denna ändring.  

 

Sommerville rekommenderar att inkludera några viktiga punkter för att hantera ändringar: 

 

1. Ändringshanteringsprocess 

2. Analysera kostnad och påverkan 

3. Vilka som är involverade i ändringshanteringen 

4. Dokumentera alla ändringar, status och hur det ska implementeras.  

 

Utöver dessa punkter borde det även finnas ett fungerande sätt att ta emot krav. Genom att 

exempelvis ha ett formulär som måste fyllas i vid ändringsbegäran går det att se få den 

information som behövs för att hantera begäran. 
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Företaget har märkt att detta har bidragit till en tydligare kontroll över kostnader och tidsåtgång. 

De har dessutom fått en tydligare kontroll över vad som har skett i projektet och varför.  

 

Dokumenteras detta tydligt kommer risken att nya Projektanställda/konsulter som inte varit 

involverade under projekten tidigare att tydligare få information om varför saker har gjorts på ett 

visst sätt. Det ger dessutom intressenter chansen att initiera ändringar vilket är en bit på vägen till 

att tillverka rätt produkt.  

 

5.2.5 Dokumenthantering 
 

 

Hur dokument hanteras på företaget är något som måste bli tydligare enligt Respondenten. 

Respondenten menar på att de behöver vara tydligare med vad dokumenten avser samt att det 

behöver bli enklare att hitta relevant information. I nuläget har det skett förbättringar i detta 

anseende men det finns mycket kvar att jobba på. 

 

Ett sätt att underlätta för läsare av kravdokument är att ha en standardiserad dokument struktur 

[Sommerville s.41]. Det ska gå att enkelt finna information samt att relationen mellan olika delar 

av dokumentet ska vara tydligt. Ett sätt är att införa standardiserade dokument mallar. 

Standardiserade dokument underlättar även granskning av specifikationer på Företagen.  

 

I kapitel 3.3.2  i teoridelen beskriver Gilb regler för vad som krävs för att producera en bra 

specifikation.  Företaget har en del jobb kvar för att kunna uppfylla dessa regler. Och det finns i 

nuläget inte den kunskapen inom organisationen för att utföra detta. Dock är de medvetna om 

denna brist och arbete för att förbättra och standardisera har påbörjats inom organisationen.  

 

I dagsläget används Excel listor som kravspecifikationer. På grund av det stora omfång av krav 

som projekten ofta behandlar i företaget så försvåras kravarbetet och ett behov av ett 

kravhanteringsverktyg är tydligt.  

 

Bra dokumentation och specifikationer är bra att återanvända. Att återanvända krav gör att 

mindre tid behöver läggas på att analysera och samla in och validera kraven.  

Enligt Sommerville [s.106] går det att återanvända 80 % av kraven till liknande system. 

Respondentens vy angående detta överensstämmer med Sommerville. Företaget vill i framtida 

projekt kunna återanvända kraven och anpassa dessa till nya system. Detta kommer att vara 

stöttning till framtida projekt. Då de inte haft bra specifikationer tidigare har detta inte gått att 

göra fullt ut i nuvarande projekt och effekten av detta kommer att märkas när framtida liknande 

projekt startas. 

 

 

5.3 Företag C – Respondent C 
 
5.3.1 Kravinsamling 
 

Att definiera grunden/motivet med ett krav ger en förståelse av varför ett specifikt krav är 

specificerat. Denna definition ger alla parter en bättre förståelse av kravet och kan bättre förutse 

framtida problem eller förändringar i projektet[Sommerville s.87]. 
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På VCE har det alltid identifierats stakeholders (Marknad, eftermarknad, utveckling, produktion 

osv) och deras needs har alltid samlats in. Tidigare var projekten nöjda med att samla in och 

dokumentera dessa och använda de som krav för projekten.  

Det som skiljer i dagsläget är att dessa needs analyseras och en tydligare tolkning av de görs. 

Needsen översätts nu till tydliga krav och utifrån detta kan man då skapa en systemspecifikation 

som handskakas av både projektet och intressenter. En sådan hanskakning tydliggör vad 

projektet ska utföra. Genom att diskutera needs tidigt och tydligt med intressenter har 

kommunikationen mellan projekten och intressenter förbättrats och det har skapat en tydlighet 

där parterna lättare kommer överens. 

 

Definitionen av krav enligt Gilb säger ”Krav visar vad intressenter vill att ett system ska 

uppfylla”[Gilb s.37]. Genom att i sin process vara tydligare mot sina intressenter och 

tillsammans handskaka systemets krav så har projektet kommit på god väg att kunna uppfylla 

den egentliga meningen med kraven och tillverka rätt produkt.  

 

Som teori studerad i litteraturstudien hävdar så är det viktigt att under denna fas utförligt 

dokumentera kravställare och kravägare. I detta brister det hos företaget. Problemen som då 

kommer att uppstå är att vidare in i projekten, då frågor och funderingar uppstår så finns ingen 

tydlig person att finna svaret hos. Det finns alltså en risk att ingen vet varför kravet är ställt och 

då finns heller ingen att kommunicera detta med. Även olika tolkningar på kravet kommer att 

göras där olika personer uppfattar kravet olika, vilket kan resultera i långa diskussioner kring 

varför kravet behövs. Det blir även mycket svårare att ta beslut angående krav när ingen 

bakgrundsinformation finns dokumenterad där beslut om att ta bort krav eller förändra krav blir 

svårare att ta då betydelsen av kravet inte är välkänd. I projekt av den storlek som företaget ofta 

bedriver, som kan tar flera år att fullända finns även stor risk för byte av anställda, både hos 

kunder, leverantörer, ledning samt utvecklande team. Finns då inte en utförlig dokumenterad 

bakgrundsinformation angående krav är det troligt att information tappas bort och nya personer 

behöver då utreda bakgrunden en gång till. Det kan även visa sig att denna information inte går 

att erhålla.  

 

5.3.2 Kravanalys 
 

KONFLIKTHANTERING 

 

VCE har inga tydliga riktlinjer för att hantera konflikter mellan kraven. Många kravkonflikter 

har därför lösts för sent i projekten.  Detta tenderar i att resultera i sena förändringar och 

diskussioner med intressenter som har haft förväntningar på att deras krav ska uppfyllas.  

Dålig konflikthantering försvårar för snabba beslut och förhandlingsprocessen blir ofta 

långdragen. Att låta intressenter vara mer delaktiga i dessa diskussioner är att föredra så att inga 

fel prioriteringar av krav har gjorts och inga kritiska krav missas [Sommerville s.125]. Det blir 

då även enklare att övertala intressenter. 

  

PRIORITERING 

 

Att en prioriteringsordning görs på krav är viktigt. Krav har inte samma prioritet och det kan få 

dyrbara konsekvenser om alla krav anses vara av samma typ. På företaget har det tidigare varit 

en nivå på kraven och alla dessa gick det att förhandla om. Detta kunde medföra att viktiga krav 

förhandlats bort och även att oviktiga krav följt med i utvecklingen. Vet man inte vad kärnkraven 

för projektet är finns stor risk att inte ”rätt” produkt utvecklas. 

 

Nu har företaget tre nivåer på kraven Cruicial (inte förhandlingsbara, i deras fall 

Lagkrav/miljökrav), essential, desireable. En sådan prioritering förenklar för utvecklare vad som 
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får en tydligare bild av vad som är viktigast, intressenter får en klar bild av vad de kommer att få 

och risken för att fel produkt utvecklas minskas. Deras nya sätt att prioritera kommer även vara 

till hjälp vid konflikter mellan kraven. 

 

 

5.3.3 Kravskrivning 
 

Enligt Sommerville ska krav specificeras så att de är entydiga och kvantifierbara, där det är 

möjligt. Om kraven är entydiga och kvantifierbara kommer det att underlätta för tester av 

systemet/produkten.  Det kommer då finnas klarhet i vad som ska testas samt att dessa tester 

fungerar som en basis för att visa kunder, myndigheter och utvecklare att kraven verkligen 

uppfylls. 

 

VCE har efter sin satsning på kravhantering lagt mer tid på att formulera bättre krav. Tidigare 

har man inte lagt någon tid eller resurser på att skriva korrekta krav vilket har resulterat i att 

intressenter och utvecklar haft olika bild av vad som ska göras och medfört sena ändringar i 

projekten, vilket har blivit väldigt kostsamt.  

Efter satsningen har man i organisationen fått en större medvetenhet om hur man vill formulera 

krav, även om medvetenheten fortfarande inte har sträckt sig över hela organisationen ännu så 

har de kommit närmare. 

 

 

5.3.4 Ändringshantering 
 

Krav ändras alltid under ett systems livscykel. Det fås nya insikter i vilka krav som är 

användbara, intressenter få bättre insikter i vad de vill ha och verksamheten hinner förändras. 

Krav måste därför utvecklas (I.Alexander, R.Stevens). VCE som tidigare inte haft någon 

utarbetad process för att hantera kravändringar, utan enbart hanterat dessa genom diskussioner 

mellan interna parter utan att dokumentera har då med stor sannolikhet missat att ta hänsyn till 

många av dessa nya insikter och förändringar i projekten. 

Ändringarnas inverkan måste förstås så att de kan implementeras på ett tids och 

kostnadseffektivt sätt.  När det klargörs vad som är gångbart och vad kravet kostar gäller det att 

kompromissa. För att på bästa sätt kunna kompromissa kraven gäller det att veta hur viktigt 

kraven är för respektive intressent. (I.Alexander, R.Stevens)s.15 Projektet måste säkerställa att 

föreslagna ändringar tillför något till systemet och hjälper affärsmålen. 

 

Genom att inte dokumentera och förhandla om förändringar utan att enbart informellt diskutera 

dessa har det försvårats för tidigare projekt hos företaget att få en bra översikt av de förändringar 

som skett och vilka kostnader detta medfört. Vidare kan det med säkerhet sägas att eftersom 

ändringarna skett utan samspråk med intressenter har det bidragit till att det inte under projektets 

gång tagits tillräcklig hänsyn till intressenternas behov, vilket kan ha resulterat i att produkten 

inte utvecklats korrekt. Med korrekt hänvisas till definitionen av krav ”Att uppfylla intressenters 

värdeskapande behov”.  

 

Efter företagets implementering av tydliga kravhanteringsprocesser och en tydlig 

ändringshanteringsprocess, där alla ändringar kontinuerligt diskuteras och hanteras i ett forum 

med intressenter, utvecklare och projektledare kommer VCE att märka av en mycket bättre 

kontroll av kostnader och intressenters behov än tidigare. Genom detta ökar dessutom 

kommunikationen med intressenter som känner sig mer involverade och säkra på vad de kommer 

att få.  
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Företaget uppfyller med den implementerade processen de föreslagna punkter som nämns i 

kapitel 3.5. Vilket innebär stora framsteg i jämförelse med tidigare projekt där ingen av dessa 

punkter togs hänsyn till. 

 

Hur ofta och hur dessa möten sker framkommer inte under intervjun 

med respondenten. Sker dessa alltför sällan finns fortfarande en risk för 

att informationen kring dessa ändringar framkommer sent, vilket kan 

medföra att konflikter med intressenter och även kostnader för design 

ändringar och dylikt. En annan aspekt som kan förbättras är att tydligt 

dokumentera behovet av ändringar. Detta ett nödvändigt 

beslutsunderlag. I nuläget diskuteras ändringar men ibland finns inte det 

beslutsunderlag initialt utan måste grävas fram vilket tar onödigt med tid 

för projektet. 
 

5.4 Företag C – Respondent D 
 

 

5.4.1 Kravinsamling 
 

Ett steg i kravhanteringsprocessen är kravinsamlingen. När kraven samlas in är det också viktigt 

att erhålla information om varför kravet behövs samt dokumentera vilken intressent som ställt 

kravet. Denna information ger alla parter en bättre förståelse av kravet och kan bättre förutse 

framtida problem eller förändringar i projektet[Sommerville s.87]. 

 

Att det finns brister i detta hos företaget bidrar till att problem uppstår vidare in i projekten, då 

frågor och funderingar uppstår så finns ingen tydlig person att finna svaret hos. Det finns alltså 

en risk att när ingen vet varför kravet är ställt så finns heller ingen att kommunicera detta med. 

Det här är ett problem som har funnits länge men blivit mer märkbart efter deras satsning att 

strukturellt arbeta med krav då det hittas fler intressenter och samlas in fler krav än tidigare. 

 

 

5.4.2 Kravanalys 
 

Att en prioriteringsordning görs på krav är viktigt. Krav har inte samma prioritet och det kan få 

dyrbara konsekvenser om alla krav anses vara av samma typ. På företaget har det tidigare varit 

en nivå på kraven och alla dessa gick det att förhandla om. Detta kunde medföra att viktiga krav 

förhandlats bort och även att oviktiga krav följt med i utvecklingen. Vet man inte vad kärnkraven 

för projektet är finns stor risk att inte ”rätt” produkt utvecklas. 

 

Nu har företaget tre nivåer på kraven Cruicial (inte förhandlingsbara, ideras fall 

Lagkrav/miljökrav), essential, desireable. En sådan prioritering förenklar för utvecklare vad som 

får en tydligare bild av vad som är viktigast, intressenter får en klar bild av vad de kommer att få 

och risken för att fel produkt utvecklas minskar. Detta sätt att prioritera kommer även vara till 

hjälp vid konflikter mellan kraven. 

 

Enligt Respondenten finns även ett avsnitt i varje kravspecifikation som beskriver vad som 

prioriteras i projektet exempelvis Budget, eftermarknad eller miljö. Även detta fungerar som 

hjälp vid konflikter mellan krav och i förhandlingar. 
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5.4.3 Kravskrivning 
 

 

Enligt Sommerville ska krav specificeras så att de är entydiga och kvantifierbara, där det är 

möjligt. Om kraven är entydiga och kvantifierbara kommer det att underlätta för tester av 

systemet/produkten.  Det kommer då finnas klarhet i vad som ska testas samt att dessa tester 

fungerar som en basis för att visa kunder, myndigheter och utvecklare att kraven verkligen 

uppfylls. 

 

VCE har efter sin satsning på kravhantering lagt mer tid på att formulera bättre krav. Tidigare 

har man inte lagt någon tid eller resurser på att skriva korrekta krav vilket har resulterat i att 

intressenter och utvecklar haft olika bild av vad som ska göras och medfört sena ändringar i 

projekten, vilket har blivit väldigt kostsamt.  

Efter satsningen har man i organisationen fått en större medvetenhet om hur man vill formulera 

krav, även om medvetenheten fortfarande inte har sträckt sig över hela organisationen ännu så 

har de kommit närmare. 

 

 

5.4.4 Ändringshantering 
 

Krav ändras alltid under ett systems livscykel. Det fås nya insikter i vilka krav som är 

användbara, intressenter få bättre insikter i vad de vill ha verksamheten hinner förändras. Krav 

måste därför utvecklas (I.Alexander, R.Stevens). VCE som tidigare inte haft någon utarbetad 

process för att hantera kravändringar, utan enbart hanterat dessa genom diskussioner mellan 

interna parter utan att dokumentera har då med stor sannolikhet missat att ta hänsyn till många av 

dessa nya insikter och förändringar i projekten. 

Ändringarnas inverkan måste förstås så att de kan implementeras på en tids och kostnadseffektivt 

sätt.  När det klargörs vad som är gångbart och vad kravet kostar gäller det att kompromissa. För 

att på bästa sätt kunna kompromissa kraven gäller det att veta hur viktigt kraven är för respektive 

intressent. (I.Alexander, R.Stevens)s.15 Projektet måste säkerställa att föreslagna ändringar 

tillför något till systemet och hjälper affärsmålen. 

 

Genom att inte dokumentera och förhandla om förändringar utan att enbart informellt diskutera 

dessa har försvårat för tidigare projekt hos företaget att få en bra översikt av de förändringar som 

skett och vilka kostnader detta medfört. Vidare kan det med säkerhet sägas att eftersom 

ändringarna skett utan samspråk med intressenter har det bidragit till att det inte under projektets 

gång tagits tillräcklig hänsyn till intressenternas behov, vilket kan ha resulterat i att produkten 

inte utvecklats korrekt. Med korrekt hänvisas till definitionen av krav ”Att uppfylla intressenters 

värdeskapande behov”.  

 

Efter företagets implementering av tydliga kravhanteringsprocesser och en tydlig 

ändringshanteringsprocess, där alla ändringar kontinuerligt diskuteras och hanteras i ett forum 

med intressenter, utvecklare och projektledare kommer företaget att märka av en mycket bättre 

kontroll av kostnader och intressenters behov än tidigare.  
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6 Diskussion och Slutsatser 

I detta kapitel diskuteras och sammanfattas de resultat som presenterats i föregående kapitel. 

Sammanfattningen baseras på en resultatanalys och syftar till att svara på den fråga eller de 

frågor som formuleras i kapitel 1. 

6.1 Diskussion 

6.1.1 Metoddiskussion och förslag 
 

Den metod som har använts i denna rapport har varit att kombinera litteraturstudie med ett flertal 

intervjuer som grund till en analys. Ur dessa intervjuer har mycket användbar information 

framtagits. För att få en bredare bild av hur dessa företag arbetar med kravhantering hade det 

varit mer fördelaktigt att intervjua fler respondenter i respektive företag. Även intervjuer från 

flera olika företag bidragit till en bredare bild på hur det ser ut hos företag som påbörjat sin 

kravhanterings satsning. Det ska däremot påpekas att det har funnits svårigheter att finna företag 

som både är i ett tidigt stadie i sin satsning och kan påvisa effekten av satsningen.  

 

6.1.2 Diskussion 
 

Då respondenter från olika företag har intervjuats i denna studie är det inte förvånande att de 

kravrelaterade problem de ställs inför inte är helt lika. Några hade större förståelse för vikten  

Av ett bra kravanalysarbete medan andra hade bättre utarbetade ändringshanteringsmetoder.  

Det fanns däremot svårigheter som alla företagen stod inför. 

 

Ett av dessa problem var mentaliteten hos många inom projekten, och detta var något företagen 

fortfarande brottades med. Många involverade i projekten och organisationen hade inte vanan att 

arbeta systematiskt med kravhantering på det sätt som nu krävdes vilket ofta skulle kunde leda 

till att processer och delprocesser inte alltid följdes eller att vissa beslut inte togs den officiella 

vägen. Många följde gamla vanor och mönster. Om inte kravprocesserna följs och respekteras av 

alla berörda uppstår det svårigheter att se den verkliga effekt företagens satsning egentligen ger. 

Detta är något organisationerna måste ta itu med förslagsvis genom att tydligare visa på vad 

nyttan kan vara att arbeta systematiskt och vad alla involverade tjänar och får ut av detta.  Men 

även att visa på att det går att tjäna tid genom att strukturellt arbeta med. 

 

Ett annat problem som var gemensamt för alla de intervjuade företagen var formulering av krav. 

Alla företagen hade en förståelse att det behövdes bra skrivna krav sim är otvetydiga och 

kvantifierbara. Dock brottades man med att få detta att fungera i praktiken. Kraven kunde 

fortfarande vara dåligt formulerade och tolkningsmöjligheter uppkom ofta. Det fanns heller 

ingen tydlig lösning på hur de skulle ta itu med detta problem. Mitt förslag är att införa något 

mer formellt sätt att ställa krav inom företagen. De skulle kunna införa en mall som alla 

kravställare behöver fylla i där kravet är tydligt formulerat samt inkluderat en beskrivning på 

varför det behövs.  

 

Något som i positiv bemärkelse visade sig vara gemensamt för alla undersökta företagen var att 

kommunikationen utåt mot sina intressenter hade förbättrats markant. Dessa var mer involverade 

i projektens händelseförlopp och diskussioner angående kraven, ändringar och tester hade blivit 

mycket bättre. Detta är en väldigt bra grund till att kunna utveckla en produkt som intressenter 

vill ha och är nöjda med. Bra kommunikation bidrar även till att skapa förståelse för varandra om 

vad som är möjligt. 
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Ur dessa intervjuer fås känslan av att företagen har en förståelse för vilka aspekter som är 

nödvändiga för ett lyckat kravarbete. Däremot finns det fortfarande mycket kvar att 

implementera och förmedla inom organisationerna. Kanske har företagen inte gjort en tillräcklig 

satsning och behöver tillsätta fler och rätt resurser för att hantera detta. Förmodligen på grund av 

rädslan för en ny kostnad som kan vara ganska hög och kunskapen om att implementera något 

nytt arbetssätt som inte alla stödjer.   

6.2 Slutsatser 

Syftet med denna studie var att undersöka vad orsaken är till att företag börjar med att 

systematiskt arbeta med kravhantering och hur situationen hos företagen såg ut innan denna 

process implementerades. Mer konkret syftade studien att besvara nedanstående frågeställningar: 

 

Hur ser situationen ut hos ett företag innan de bestämt sig för att implementera och aktivt 

arbeta med kravhantering? 

  

Innan företagens satsning på kravhantering gjordes intressentanalyser men inte lika tydliga 

sådana. Det togs inte hänsyn till alla intressenter vilket medförde att många krav missades. Detta 

gör det i sin tur svårare att utveckla en produkt som kunderna och andra intressenter egentligen 

ville ha. De krav som samlades in analyserades inte och ingen tydlig prioritering gjordes. Om 

kravkonflikter uppstod uppkom svårigheter att tydligt veta vilken som då skulle gälla. Det fanns 

iallafall en risk att råka underprioritera viktiga krav och överprioritera mindre viktiga krav. Ingen 

tydlig ändringshanteringsprocess fanns så ändringar sköttes mellan parter utan att dokumenteras 

vilket gjorde att alla berörda inte alltid fick den informationen och spårbarheten på ändringar och 

vilka som kommit överens om dessa blev ofta oklart. Verifiering och validerings ansvariga fick 

ofta otydliga krav och dåligt strukturerade specifikationer som gjorde det svårt att planera in 

tester vid bästa möjliga tidpunkt och otydligheten är en bidragande faktor till att testare ofta blev 

tvungen att tolka kraven själv vilket inte alltid stämde överens med kravställarens mening. 

 

Vad fick företagen att satsa på kravhantering? 

 

Generellt började satsningen av företagen på grund av att man ofta har stora projekt och behöver 

en större tydlighet för att kunna specificera vad som behöver utföras och testas i dessa projekt. 

Även myndigheter och kunder har större krav på hur kraven i projekten hanteras vilket har 

tvingat fram satsningarna. Intressenterna vill försäkra sig om att de krav som ställts uppfylls på 

bästa sätt. Det visar sig även vara en gemensam nämnare att testare har krävt tydligare krav och 

kravspecifikationer. Det är även en gemensam nämnare att projekten får kortare deadlines och 

mycket tryck på projektkostnader som har medfört en större medvetenhet för behovet av att det 

behövs metoder och verktyg för att kunna möta detta. Man har då satsat på att bli bättre i sin 

kravhantering för att se vilka effekter det medför i både tid och kostnader. 

 

Vad har effekten av satsningen varit? 

 

Satsningen på kravhantering har medfört många positiva effekter som uppfattats under 

projektens gång. Den slutliga effekten av satsningen på kravhantering har i denna undersökning 

inte kunnat påvisas då de projekt som analyserats har flera år i utvecklingstid. Däremot har det 

gått att visa på effekter som märkts under projektens gång samt se tendenser i vad resultatet 

kommer att kunna bli. 

 

En effekt som går att se i samtliga projekt är att det finns mycket tydligare riktlinjer på vad 

projektens mål är. Att det är tydligare för utvecklare vad som ska utvecklas samt för testare vad 

som ska testas. Detta har märkbart underlättat testplanering. 
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En annan viktig aspekt som bättrats är kommunikation och överenskommelser med kunder och 

andra intressenter. Förbättrad kommunikation har bidragit till att intressenters önskemål tas 

bättre om hand och kravställs och kommer då att bidra till en mer önskvärd produkt. Det har 

även bidragit till att minska kvantiteten på krav som kan ses som onödiga krav vilket skulle 

kunna bidragit med en onödig utvecklings och test kostnad.  

Kravspecifikationerna har blivit bättre strukturerade och innehåller bättre formulerade krav än 

tidigare. Vilket har varit till hjälp för de som ska verifiera och validera kraven.  

Slutsatserna beskriver de effekter som uppstått av satsningen på kravhanteringen. Däremot kan 

man fortfarande se brister i kravhanteringssatsningen som kommer att diskuteras i Kapitel 6.1. 

 

Varför är kravhanteringen en kritisk del för ett lyckat projekt? 

 

I teorin beskrivs tydligt att de flesta projekt går över tid och budget och att det ofta är beroende 

på dålig kravhantering. Självklart finns det projekt där framgången inte är beroende av 

kravhanteringen, men i en stor del av fallen visade statistiken att kravhantering är en viktig del 

för ett lyckat projekt. 

Det går att även i praktiken se att det är otroligt viktigt med de ingående delarna av en 

kravhanteringsprocess för att kunna finna alla intressenter, samla in deras önskemål analysera 

dessa och formulera om till krav. Detta säkerställer att produkten blir så bra som möjligt i 

intressenters ögon. Man minskar även risken för onödigt tillkomna krav som kan medföra hög 

utvecklings och test kostnader. Bra kravhanteringsprocesser medför även att kraven prioriteras 

bättre och eventuella konflikter mellan krav kan då enklare lösas. Kravhanteringens är även 

viktig för att kunna vara uppdaterad på affärsmål och utvecklingsmål under hela projektets 

livstid och vara bättre förberedd på förändringar. Alla dessa viktiga delar har i sin tur i uppgift att 

medföra mindre projektkostnader och bättre förutsättningar till att leverera i tid. 
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Bilagor 

 
Intervjuguide 
 
Introduktion 
1. Skulle du kunna berätta lite om dig själv och din bakgrund? 

Vad har du för utbildning? 

Vad har du för jobbtitel? 

Hur länge har du arbetat på företaget? 

2. Vad har du har du haft för arbetsuppgifter tidigare? 

3. Vad har du för arbetsuppgifter nu? 

4. Vad innebär kravhantering för dig? Definition. 

 

Organisationen 
5. Hur är organisationen uppbyggd hos er?  

 Olika avdelningar, Hur skulle du beskriva ert företags kultur?, receptiva 

för förändring. 

 Förutsättningar 

 Fråga efter en karta 

6. Vilka organisatoriska förändringar upplever du har skett under din tid? 

 Hur såg det ut innan? 

 Anser du att dessa förändringar är positiva eller negativa? Skulle du kunna 

utveckla det? 

Projekt 
 

7. Kan du berätta om tidigare projekt du varit involverad i innan satsningen på kravhantering? 

 Fanns det ett tydligt arbetssätt? Hur? 

 Vad för utarbetade arbetsprocesser användes? 

o Från start till slut 

o Hur hanterades risker? 

o Fanns utarbetade metoder- Riskanalys metoder, 

idegenereringsmetoder, etc? 

o Hur gjordes kvalitetskontroller? 

 Tycker du att arbetssättet fungerade? 

 Hur fungerar kravinsamligen 

 Hur hanterades ändringar i krav 

 Hur fungerade kommunikationen mellan alla intressenter? 

 Hur hanterades krav tidigare? 

o Kravinsamling 

o Kravändring 

o Dokumentation 

8. Har dessa projekt varit lyckade? 

o Om ja, på vilket sätt anses de lyckade? 

o Om nej, Kan du berätta om orsakerna till att projekten misslyckades? 
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o Uppfylldes alla krav? Fanns förutsättningar till lyckas? 

o Var alla intressenter nöjda med resultaten? 

9. Kan du beskriva problem som uppstod i projekten? 

 Hur fungerade samarbetet mellan olika intressenter? 

 Hur involverade var alla intressenter i kravställandet? 

 Hur fungerade samförståndet av projektens målbild? 

 Hur hanterades problemen? Hur hanterades oförutsägbara problem? 

 Höll man tidsplaner och budget i projekten? 

Kravhantering 
 

10. Vilka var anledningarna till att ni började satsa på kravhantering? 

11. Hur var synen på kravhantering tidigare? 

 Ansågs det vara viktigt? 

 Fanns kunskap? Medvetenhet? 

 Har det funnits något utarbetat sätt att hantera krav tidigare? 

o Om ja, Hur då? 

12. Kan du berätta om hur gick övergången gick till att börja arbeta med kravhantering? 

 Accepterades det på en gång? 

o Varför inte? 

 Vilka andra problem uppstod under övergångsperioden?  

13. På vilket sätt var du involverad i implementeringen av kravhantering? 

 Vilken tidigare erfarenhet hade du av kravhantering? 

14. Hur är synen på kravhantering nu? 

15. Inom vilka aspeker tycker du att det har skett förändringar gällande kravhanteringen? 

 

 
 

 


