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Sammanfattning 
När företag ska införa nya informationssystem brukar de stöta på flera olika problem. 
Problemen har ofta att göra med vilka krav som ska realiseras och vem som ska 
bestämma vilka krav som ska realiseras. Att utföra prioritering på krav är lika viktigt 
som att samla in krav.  Det vanligaste problemet är att kunder och användare tenderar 
att tycka att alla krav är viktiga för att säkerställa att så många som möjligt av deras 
önskemål ska realiseras. Detta kan bli onödigt dyrt då de flesta informationssystem-
projekt har begränsade resurser. 
Detta arbete har som syfte att undersöka vilka metoder systemutvecklare använder 
och hur de använder dessa metoder för att prioritera krav.  Arbetet täcker även vilka 
intressenter som är inblandade när krav prioriteras och vad som händer med kraven 
som inte ska realiseras.  

Dagens företag använder få standardmetoder för att prioritera krav. Drivfaktorn för att 
realisera ett krav är kostnaden eller tiden som belastar kravet. Kunden är ägaren av 
systemet och därför brukar kunden ha det sista ordet när det gäller att bestämma vilka 
krav som skall realiseras och vilka krav som faller bort. 

Nyckelord: Informationssystem, Prioritering, Krav, Kravspecifikation, 
Kravinsamling, Systemutveckling. 
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1  Introduktion 
Syftet med denna rapport är att se hur verksamheter beter sig för att prioritera de 
funktionella kraven och undersöka om de använder samma metoder för att prioritera 
krav vid systemutveckling som litteraturen hänvisar till.   

Informationssystem kan definieras olika beroende på författarens inriktning. 

”An information system is a particular type of work system that uses infor-
mation technology to capture, transmit, store, retrieve, manipulate, or dis-
play information, thereby supporting one or more other works systems.” 
(Alter, 1999) 

Avison och Shah (1997) förklarar informationssystem enligt följande, ett system är en 
gruppering utav människor, objekt och processer. Ett informationssystem (IS) är en 
sådan gruppering som förser användarna med information om organisationen och dess 
omgivning. 

Ett krav har alltid ett ursprung i en eller flera intressenter. Intressenterna kan vara 
systembeställaren/ kunden, användarna kan vara allt från dagliga användare till 
användare som sällan kommer i kontakt med system, utvecklare av systemet och 
andra människor som berörs av det nya system och alla dessa är kravställare. Ett krav 
har dessutom alltid ett motiv som berättigar dess existens. Kraven är oftast relaterade 
till någon specifik användare eller kund, då det inte finns någon anledning att ha ett 
krav som ingen intressent efterfrågat. Carlshamre (2001) menar att krav kan 
kategoriseras i funktionella och icke-funktionella krav. Funktionella krav är de 
önskemål som ett system ska tillhandahålla användaren. Den generella idén är att 
funktionella krav specificerar outputen på vad ett system ska producera genom 
inmatade värden. Exempel på ett funktionellt krav är genom att trycka på ”F2” ska 
miniräknaren komma fram. 

Karlsson (1996) menar att kravhanteringsprocessen är samlingsbegreppet på de 
aktiviteter som utförs för att på ett effektivt sätt hantera krav. Utvecklarnas perspektiv 
med syftet av kravhanteringsprocessen är annorlunda än kundens och användarnas 
perspektiv. Från leverantörens perspektiv är det övergripande syftet med 
kravhanteringsprocessen att identifiera kundens och övriga intressenters nuvarande 
och framtida behov. Samtidigt ska egna idéer och tekniska lösningar användas för att 
skapa nya behov hos kunder och användare.  

Macauley (1996) och Karlsson (1996) menar att prioritering av krav innebär att 
bedöma och utvärdera krav på system utifrån fördefinierade kriterier, och att därefter 
tilldela dem siffror eller symboler som representerar deras prioritet. Effektiv 
prioritering av krav är ett måste inom systemutveckling eftersom det i de flesta fallen 
finns flera krav på systemet än det finns tid och resurser för att realisera dessa krav. 
Endast en delmängd av kraven skall behöva realiseras så att systemet inte ska 
innehålla onödiga funktioner och överstiga budgeten. 

En av de vanligaste metoderna för att värdera krav är att bedöma dem på en skala från 
1 till 5, där 1 motsvarar lägsta prioritet och 5 motsvarar högsta prioritet. Denna metod 
används i Quality Function Deployment (QFD) se avsnitt 2.5.1 för att prioritera 
kraven. När denna metod används kan utvecklare stöta på flera problem. Det 
vanligaste problemet är att kunder och användare tenderar att tycka att alla krav är 
viktiga för att säkerställa att så många som möjligt av deras önskemål ska realiseras. 
Utvecklare och tekniker anser oftast att deras krav och önskemål på kommande 
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system är viktiga. Ett annat problem är att det inte finns garanti för att de krav som 
hamnar i en kategori inte borde hamna i en annan kategori, alltså borde en del krav 
som har realiserats egentligen inte realiseras och vice versa (Karlsson, 1996).  
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2 Bakgrund 
I detta kapitel kommer de centrala begreppen i denna rapport tas upp och presenteras 
för att läsaren ska få en förståelse för problemområdet. Eftersom rapporten handlar 
om informationssystem kommer en beskrivning om vad det innebär och vad det utför. 
Olika metoder vid kravspecifikationer kommer att förklaras och beskrivning av de 
metoder som finns för att samla in krav. 

2.1 Informationssystem 
Informationssystem kan definieras olika beroende på författarens inriktning. 

”An information system is a particular type of work system that uses infor-
mation technology to capture, transmit, store, retrieve, manipulate, or dis-
play information, thereby supporting one or more other works systems.” 
(Alter, 1999) 

Avison och Shah (1997) förklarar informationssystem enligt följande: ett system är en 
gruppering utav människor, objekt och processer. Ett informationssystem (IS) är en 
sådan gruppering som förser användarna med information om organisationen och dess 
omgivning. I Figur 1 nedan förklaras vad ett IS är och hur man kan använda det. Detta 
IS inriktar sig på kundorder. Människorna är de anställda i företaget inom 
försäljning, objektet är alla dokument om kunder och anställda, processer är en 
kontroll om kunden är riskfri och informationen är om kunden är riskfri, om varorna 
finns i lager, den totala kostnaden för ordern och resultatet från ordern. Figur 1 visar 
även viktiga element i organisationens omgivning som konkurrenter och kunder. 

 

Figur. 1: Informationssystem och dess omgivning, (Avison och Shah (1997), s.2). 
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Figur 2 visar klassificering av informationssystem:  

• Informella informationssystem: Informella informationssystem involverar 
komplexa mönster och beteende inom organisationen vilka är oformulerade 
men som de anställda behöver förstå. Dessa system kan vara mycket viktiga 
för organisationens effektivitet. Det är även viktigt att de anställda har en bra 
kommunikation mellan varandra. 

• Manuella informationssystem: Manuella informationssystem har 
formaliserade procedurer som inte är databaserade för att skapa information 
inom organisationen. Dessa system användes före 1960-talet då datorer inte 
utnyttjades i organisationer. Istället utförde vissa anställda de processer som 
nu utförs av datorer. 

• Databaserade informationssystem: Databaserade informationssystem har 
automatiserade procedurer för att skapa information genom information 
technology som innefattar hårdvara, mjukvara och telekommunikation.  

 

 

Figur 2: Klassifikation av Informationssystem(efter Avison och Shah (1997), s.4). 
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2.1.1 Information system (IS) vs. information technology (IT) 

Informationssystem är informationen som levereras från en person till en annan, 
medan information technology är tekniken som möjliggör leveransen. Termen IS 
innefattar hela systemet, medan IT innefattar bara en del av systemet som brukar vara 
den viktigaste delen i IS (Avison och Shah, 1997). 

2.1.2 Typer av informationssystem 

Det finns olika typer av informationssystem. Det som skiljer dem från varandra är vad 
systemet utför eller vilken teknologi som används vid utvecklingen. Det kan krävas 
flera olika system inom organisationen för att tillfredställa informationsflödet. Olika 
system används i olika delar av organisationen. Inom den operativa nivån är 
Transaction Processing Systems, Process Control Systems och Office Automated 
Systems de mest använda system. Den operativa nivån är den lägsta nivån i 
verksamhetshierarkin, där ansvaret för den individuella är låg (Hoffer et al. 2002). 

2.1.2.1 Transaction Processing Systems (TPS) 

TPS automatiserar företagets datahantering av aktiviteter och transaktioner. 
Transaktioner är de aktiviteter som utförs på det data som skickas från ett ställe till ett 
annat. Data om varje transaktion matas in av användaren för att utföra någon aktivitet 
på data. Dessa data kan i sin tur bli accepterade eller avvisade, beroende på om 
inmatningen har gjorts på ett korrekt sätt eller att data om en viss transaktion inte 
accepteras av olika skäl. Om data accepteras så lagras den för senare användning då 
blir dessa data information till användarna. Den sparade data kan användas för att 
utföra en aktivitet eller för att använda den i besluttaganden. Rapporter kan 
produceras direkt för att förse standard sammanfattning av transaktioner och dessa 
transaktioner kan flyttas från process till en annan process för att hantera aktiviteterna 
av företaget. 

Analysen och designen av ett TPS system är fokuseringen på de processer som utförs 
av användarna i företaget vare sig processerna är manuella eller automatiserade. De 
olika processer som förekommer i TPS medför en försiktig genomgång av data fångst, 
flöden, processer och output för att effektivisera användarens arbete. I de flesta 
företagen kan det finnas flera TPS för de olika aktiviteterna. Målet med utvecklingen 
av TPS är att förbättra transaktioner genom att öka flödet av data då dataflödet blir 
snabbare och säkrare, använda sig av mindre personal då datorn tar hand om de flesta 
saker som utfördes manuellt innan, förbättra effektiviteten och exaktheten. Genom att 
data som skickas är säkrare, finns det ingen risk att viktig information förloras. 
Samverka IS med andra IS inom organisationen eller förse användarna med 
information, effektivisera data flödet och processerna och även samverka med andra 
TPS (Hoffer et al. 2002). 

2.1.2.2 Process Control System (PCS) 

PCS använder datorer för att fatta vanliga beslut för kontrollering av vissa 
driftprocesser. Till exempel i produktionskontrollsystem, kommer systemet 
automatiskt att fatta beslut för att justera produktionsprocesser (Avison och Shah, 
1997).  
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2.1.2.3 Office Automation Systems (OAS) 

OAS använder datorer för att automatisera vanliga kontorsuppgifter. De brukar 
innehålla mjukvaror för maskinskrivning, processering, lagring och sökning av 
elektroniska dokument (Avison och Shah, 1997). 

 

2.2 Livscykeln för informationssystemutveckling 
Enligt Hoffer et al.(2002) tycker de flesta organisationer att det är effektivare att 
använda standardiserade steg vid utveckling av informationssystem. System 
Development Life Cycle (SDLC) är en sådan metod som har fördefinierade steg för 
att utveckla och förvalta IS. Livscykeln kan variera lite beroende på litteratur, 
författare och systemutvecklingsorganisationer. SDLC innehåller sex faser som var 
och en utför olika steg. Livscykeln är en iterativ process. Arbeten i varje fas kan 
behöva göras om flera gånger innan utvecklarna och kunden är nöjda.  

1. Project identification and selection: första fasen i SDLC där organisationens 
hela IS behov är identifierade, analyserade och ordnade.  

2. Project initiation and planning: andra fasen i SDLC där det potentiella 
systemprojektet är presenterat. Ett beslut fattas om projektet ska fortsätta eller 
läggas ner. En detaljerad plan av det accepterade projektet utvecklas som en 
fortsatt bas för de andra faserna i metoden. 

3. Analysis: tredje fasen i SDLC där det påtänkta systemet studeras och 
analyseras och alternativa återställande system föreslås. Analys-fasen 
innehåller tre viktiga steg som har en stor tyngd om systemet ska bli lyckat. 
Stegen är Requirements Determination, Requirements Structuring och 
Alternative Generation and Selection. 

4.  Design: fjärde fasen i SDLC där beskrivningar av de föreslagna lösningarna 
överförs till logisk design och sedan till fysisk design (fysisk design är 
layouten i systemet). 

5.  Implementation: femte fasen i SDLC där IS koden skrivs för att sedan testas 
och installeras i organisationen. Här tillkommer även support till användarna. 

6. Maintenance: sista fasen i SDLC där systemet repareras och förbättras 
konstant.   

2.3 Krav eller Requirement? 
Enligt Karlsson (1996) är problemet med begreppet krav att det används i många 
olika betydelser och därför tolkas på olika sätt av olika personer. En av orsakerna till 
detta är att engelska termen ”requirement” egentligen har två betydelser på svenska: 
”krav” och ”behov”. Den vanligaste tolkningen är krav och brukar beskriva VAD ett 
system ska göra utan att beskriva HUR det ska göras. Krav ska i första hand betraktas 
som önskvärda egenskaper hos ett system. Tre av de vanligaste engelska 
definitionerna är: 

• ”A requirement is a condition or capability needed by a user to solve a 
problem or achieve an object”. (IEEE 729, 1983). 
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• “A requirement is a user need of a necessary feature, function, or attribute of a 
system that can be sensed from a position external to the system”. (Davis, 
1993). 

• “A requirement is a portrait of a users´s needs”. (Singer, 1992). 

I Figur 3 exemplifieras beskrivningen av krav och dess tre beståndsdelar. 

 

Figur 3: De tre beståndsdelar som ett krav har är, ursprung, motiv och 
realiseringsobjekt. (efter Karlsson (1996), s.9). 

Ett krav har alltid ett ursprung i en eller flera intressenter. Intressenterna kan vara 
systembeställaren/ kunden, användarna kan vara allt från dagliga användare till 
användare som sällan kommer i kontakt med system, utvecklare av systemet och 
andra människor som berörs av det nya system och alla dessa är kravställare. Ett krav 
har dessutom alltid ett motiv som berättigar dess existens. Kraven är oftast relaterade 
till någon specifik användare eller kund, då det inte finns någon anledning att ha ett 
krav som ingen intressent efterfrågat. De motiv som är synliga i Figur 3 är de 
vanligaste typer av motiv som kraven har. Kravet kan spegla användarens uttryckta 
behov och kravet kan även motsvara en teknisk möjlighet som kommer att 
effektivisera en särskild uppgift för användaren. Till slut ska krav realiseras och dessa 
kan till exempel användas vid mjukvaruutveckling eller vid systemutveckling 
(Karlsson, 1996).  

Carlshamre (2001) menar att krav kan kategoriseras i funktionella och icke-
funktionella krav. Funktionella krav är de önskemål som ett system ska tillhandahålla 
användaren. Den generella idén är att funktionella krav specificerar outputen på vad 
ett system ska producera genom inmatade värden. Exempel på ett funktionellt krav är 
att genom att trycka på ”F2” ska miniräknaren komma fram. Hur viktigt detta än är så 
är det inte tillräckligt för att få ett väl fungerande system. Tänk att när personen 
trycker F2 så tar det en hel dag innan miniräknaren kommer fram. Det funktionella 
kravet har ju uppfyllts och det är här det icke-funktionella kravet ska komma in för att 
fixa problemet. Icke-funktionella krav beskriver alla aspekter av systemet utom de 
som karaktäriseras som funktionella. De icke-funktionella kraven i ett system borde 
bl. a. vara tillförlitliga, effektiva och användbara. Det är genom det icke-funktionella 
kravet som systemet begränsar hur lång tid det ska ta att öppna miniräknaren efter en 
person har tryckt på F2.   
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2.4 Kravhanteringsprocessen 
Karlsson (1996) menar att kravhanteringsprocessen är samlingsbegreppet på de 
aktiviteter som utförs för att på ett effektivt sätt hantera krav. Figur 4 visar hur 
aktiviteterna är sammankopplade. Utvecklarnas perspektiv med syftet av 
kravhanteringsprocessen är annorlunda än kundens och användarnas perspektiv. Från 
leverantörens perspektiv är det övergripande syftet med kravhanteringsprocessen att 
identifiera kundens och övriga intressenters nuvarande och framtida behov. Samtidigt 
ska egna idéer och tekniska lösningar användas för att skapa nya behov hos kunder 
och användare.  

Från kundens och användarnas perspektiv är det övergripande syftet med 
kravhanteringsprocessen att befintliga behov ska kunna tillgodoses av 
informationssystemet. Samtidigt ska nya möjligheter kunna identifieras med hjälp av 
leverantörens kunnande och de möjligheter som nya lösningar kan ge. Det finns fem 
aktiviteter som förekommer inom kravhanteringsprocessen enligt Karlsson (1996): 

1. Insamling och analys: Syftet med denna aktivitet är att intressenterna ska få 
en bild av hur systemets önskvärda egenskaper. Att samla in krav är en 
mycket viktig aktivitet men det kan förekomma svårigheter när insamlingen 
sker. Kunden och användaren kan ha olika krav och dem kan vara osäkra på 
vilka tekniska möjligheter som finns. Skillnad i språk kan förkomma mellan 
användarna och utvecklarna, utvecklarna har en djupare kunskap vad gäller 
system medan användarna har djupare kunskap vad gäller att använda 
systemet.    

2. Prioritering: syftet med denna aktivitet är att kravens betydelse identifieras 
och dokumenteras. Implementation av krav är alltid förknippat med en viss 
kostnad och en viss tid för genomförande. I projekt som ska realisera kraven 
finns det begränsat med såväl tid, resurser som pengar. Vissa kunder är 
intresserade av att få system till en låg kostnad och med kort leveranstid. 
Dessa begränsningar innebär oftast att samtliga krav inte kan levereras om 
budgeten ska följas. Genom att prioritera krav kan de viktigaste kraven 
realiseras omedelbart och de andra mindre viktiga krav kan realiseras i 
förvaltningsfasen. 

3. Dokumentering: Kraven som har analyserats, insamlats och prioriterats måste 
dokumenteras på ett lämpligt sätt. Dessa krav dokumenteras i ett dokument 
som kallas för kravspecifikationen. Det är viktigt att dokumentera kraven på 
rätt sätt, då den fungerar som underlag för alla kommande faser i 
utvecklingsprocessen och beskriver de önskvärda egenskaper som ska 
realiseras. Kravspecifikationen är kontraktet mellan kunden och utvecklarna, 
därför är det viktigt att båda parter är överens om systemets funktioner.  

4. Validering: Validering av krav är en ständigt fortlöpande aktivitet som syftar 
till att säkerställa att de dokumenterade kraven dels innehåller rätt önskvärda 
egenskaper dels beskriver dem på rätt sätt. En bild säger mycket mer än en 
text. Kravstruktureringen tolkas bäst om den uttrycks i en prototyp som är 
liknande det verkliga systemet. Det är svårt att skapa en bild i huvudet genom 
en textuell beskrivning av ett systems funktion. Prototyper stöder 
kommunikation mellan intressenterna eftersom en gemensam bas skapas att 
diskutera utifrån. Det finns tre olika sorters prototyper som används beroende 
på vilka krav som ska realiseras och beroende på vilka fas inom utvecklingen 
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de finner sig i. De tre prototyperna är ”Rapid Prototyping”, Evolutionär 
prototyp och operationell prototyp. 

5. Förvaltning: Förvaltning av krav innefattar alla de aktiviteter som behövs för 
att hantera krav genom utvecklingsprocessen. De vanligaste aktiviteterna är: 

• Konfigurationshantering av krav 

• Förändringshantering av krav 

• Påverkansanalys vid förändringar 

Förvaltning av krav bör ske under hela utvecklingen. Det är inte begränsat till 
de aktiviteter som sker efter det att kraven är dokumenterade. Det kan dyka 
upp nya krav hela tiden och då gäller det att förvalta dessa. Många utvecklare 
utelämnar förvaltning för att stabilisera utvecklingen så att de kan koncentrera 
sig på de insamlade kraven.  Detta är fel då projektet inte kan anpassa systemet 
efter de kontinuerliga förändringar som sker av kravbilden under 
utvecklingsprojektets gång.   

 

 

Figur 4: Dem fem aktiviteter i Kravhanteringsprocessen.                                        
(efter Karlsson (1996), s.13). 

 

2.5 Prioritering av krav 
Macauley (1996) och Karlsson (1996) menar att prioritering av krav innebär att 
bedöma och utvärdera krav på system utifrån fördefinierade kriterier, och att därefter 
tilldela dem siffror eller symboler som representerar deras prioritet. Effektiv 
prioritering av krav är ett måste inom systemutveckling eftersom det i de flesta fallen 
finns flera krav på systemet än det finns tid och resurser för att realisera dessa krav. 
Endast en delmängd av kraven skall behöva realiseras så att systemet inte ska 
innehålla onödiga funktioner och överstiga budgeten (Karlsson, 1996).  
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Det finns olika syften med att prioritera krav enligt Karlsson (1996): 

• Nöjda kunder och användare: Ett viktigt kriterium för framgångsrika 
systemutvecklare är deras förmåga att leverera system som balanserar de så 
ofta motstridiga målen: kvalitet, kostnad, och leveranstid. 

• Urval av krav: eftersom tid och resurser sällan är tillräckliga för att realisera 
samtliga krav måste ett urval av kraven göras. Genom att prioritera kraven får 
utvecklarna kunskap om vilka egenskaper som är mest önskvärda för kund och 
användare, och därmed riktlinjer för hur urvalet av krav bör genomföras. 

• Avvägningar mellan motstridiga krav: under systemutveckling kan krav som 
står i konflikt med andra krav påträffas under kravhanteringsprocessen som 
utvecklingsprocessen. Detta betyder att krav inte kan realiseras som det var 
avsett från början utan en kompromiss måste göras. 

• Optimering av utvecklingsprocess och resurser: efter att urval av krav har 
utförts är det dags att tilldela resurser för kraven som skall realiseras. De krav 
som har högst prioritering ges mer uppmärksamhet än de krav som har låg 
prioritering. På så vis optimeras utvecklingsprocessen med avseende på 
resursallokering. 

• Planering av utökning: informationssystem förvaltas kontinuerligt och under 
förvaltningen kan vissa funktioner behöva tilläggas. De kraven som inte 
ansågs vara viktiga (mellan- låg- prioriterade krav) under konstruktionen kan 
med tiden behövas i systemet och därför realiseras.   

En av de vanligaste metoderna för att värdera krav är att bedöma dem på en skala från 
1 till 5, där 1 motsvarar lägsta prioritet och 5 motsvarar högsta prioritet. Denna metod 
används i Quality Function Deployment (QFD). Se avsnitt 2.5.1 för att prioritera 
kraven. När denna metod används kan utvecklare stöta på flera problem. Det 
vanligaste problemet är att kunder och användare tenderar att tycka att alla krav är 
viktiga för att säkerställa att så många som möjligt av deras önskemål ska realiseras. 
Utvecklare och tekniker anser oftast att deras krav och önskemål på kommande 
system är viktiga. Ett annat problem är att det inte finns garanti för att de krav som 
hamnar i en kategori inte borde hamna i en annan kategori. Alltså borde en del krav 
som har realiserats egentligen inte realiseras och vice versa (Karlsson, 1996).  

2.5.1 Quality Function Deployment (QFD) 

Enligt Macaulay (1996) är Quality function deployment (QFD), på svenska kallad 
kundcentrerad planering en metod för att se till att kundens behov framförs klart och 
tydligt redan i början av en systemutveckling. Med utgångspunkt från dessa behov 
utvecklas systemet eller tjänsten med fokusering på de egenskaper som på bästa sätt 
tillfredställer kunden. Metoden innehåller flera steg som innefattar att användaren 
borde involveras i utvecklingen:  

• Identifiera produkt och kund: Då produkten är en tjänst är det inte helt 
säkert vad produkten är och vem kunden är. Kunden i detta fall är den som 
bedömer den slutliga produkten. 

• Kartlägg kundbehovet: Är en viktig del av metoden då kundbehovet är 
styrande för efterkommande steg. Det gäller att inte gissa sig till kundens 
behov och värderingar, utan dessa måste fastställas med hjälp av kund-
kontakt med respektive användare. 
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• Vidta kundönskemål: Även här är det väsentligt med kontakt med 
representativa användare. Man bör inte göra egna värderingar utan det är 
användarna som ska göra dessa. 

• Identifiera systemegenskaper: För att systemet ska kunna nå ett mål ska 
den ges vissa egenskaper som har signifikant påverkan på kundönskemål. 

• Analysera sambanden: De framtagna systemegenskaperna är ofta 
relaterade till mer än ett kundönskemål. Detta samband kan beskrivas som 
en matris. Varje samband värderas i hur stor påverkan det har. 

• Analysera helheten: Detta visar en åtgärdsplan för vilka 
produktegenskaper som skall utvecklas i första hand. Detta är 
huvudsyftena med att tillämpa metoden. 

 

2.5.2 Kostnadsvärde metoden 

Karlsson (1996) menar att i denna metod bedömer och utvärderar intressenterna 
kraven dels utifrån deras värde för kund och användare, och dels utifrån deras kostnad 
för realisering. En bättre och mer effektiv metod för att prioritera krav är 
kostnadsvärde metoden (Carlshamre, 2001). För att hantera problemet att alla krav är 
lika viktiga, jämförs kraven parvis istället för enskilt. Den parvis jämförelsen innebär 
att intressenterna dels avgör vilket av de två kraven som har mest värde eller kostnad 
och dels bedömer till vilken grad. Sedan utförs en basering på de parvis jämförelserna 
för beräkning av värde- och kostnadsdistributionen genom att använda särskilda 
metoder. Denna metod visar sig vara både snabbare, mer effektiv och genererar bättre 
resultat än traditionella metoder som att bedöma kraven med en skala från 1-5 för 
prioritering av krav. Kostnadsvärde metoden bygger på fem steg enligt Karlsson 
(1996): 

1. Efter att kraven har insamlats så granskas och inspekteras de för att säkerställa 
att de är beskrivna så att alla intressenter tolkar dem på samma sätt. 

2. De direkta intressenterna bedömer och utvärderar kraven parvis enligt deras 
värde. 

3. Erfarna utvecklare bedömer och utvärderar kraven parvis enligt deras kostnad 
för realisering. 

4. Utvecklare beräknar värde- och kostnadsdistributionen för kraven, och ritar 
upp dessa i ett kostnadsvärde diagram enligt Figur 5. Området märkt Hög 
representerar krav med ett högt värde i förhållande till kostnaden, Medium 
representerar ett medium förhållande och Låg representerar ett lågt 
förhållande. 

5. De olika intressenterna använder kostnadsvärda diagrammet för att analysera 
och diskutera kraven och slutligen för att prioritera dem. 
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Figur 5: Exempel på ett kostnadsvärde diagram. (efter Karlsson (1996), s.56). 

 

För att vara säkra på vilka krav som skall prioriteras så är det bäst med kombinationen 
av värde och kostnad. Om utvecklare koncentrerar sig endast på att minska 
kostnaderna så kommer systemet troligen att sakna viktiga egenskaper, å andra sidan 
om utvecklarna koncentrerar sig endast på att maximera värdet så kommer systemet 
att bli kostsammare. Därför är det viktigt att ta hänsyn till båda kostnad och värde 
samtidigt. 
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3 Problembeskrivning 
Detta kapitel innehåller en introduktion av problemområdet som rapporten behandlar 
samt motivering varför denna rapport utförs och slutligen avgränsning och förväntat 
resultat. 

3.1 Introduktion 
När verksamheter ska införa nya informationssystem i organisationen brukar de stöta 
på flera olika problem. Problemen har ofta att göra med hur organisationen skall ställa 
rätt krav. Missförstånd kan förekomma mellan utvecklare och kunden. Man inser 
kanske inte ens vilka olika kunder och kravställare som bör ges chansen att påverka 
systemet. Ibland inses kravens konsekvenser först när systemet är färdigt och detta 
kan leda till att viktiga krav glöms bort eller blir felaktigt beskrivna. En svårighet är 
skillnaden mellan rollerna kund, beställare och användare. Användaren kan ha annan 
uppfattning om ett system än beställaren. Andra problem brukar vara hur dessa krav 
skall realiseras på ett korrekt sätt och att verifiera kravuppfyllandet (Hoffer et al. 
2002). 

Kravspecifikationen är viktig vid utveckling av informationssystem och skapas i 
System Development Life Cycle (SDLC) under analysfasen som sedan är basen för 
fortsatt arbete. Kravspecifikationers kvalitet är viktig eftersom specifikationen 
påverkar intressenternas arbete och är ett sätt att skapa en kommunikationslänk 
mellan analys och implementation. Kravspecifikationen är ett viktigt dokument som 
måste följas för att systemet skall innehålla de funktioner som användaren är i behov 
av. Ett relaterat problem är att mängden krav som uppstår vid nedbrytning och 
detaljering av en kravbild kan bli så stor att den skymmer de viktigaste kraven. 
Systemutvecklarna vet normalt vad systemet ska göra men inte varför, och riskerar 
därför att prioritera fel krav. Misstaget leder till att systemutvecklare väljer in onödiga 
finesser samtidigt som viktiga saker glöms bort (Hjelte et al.1995 och Hoffer et al. 
2002).   

Prioritering av krav innebär att bedöma och utvärdera krav på system utifrån 
fördefinierade kriterier, och att därefter tilldela dem siffror eller symboler som 
representerar deras prioritet. Ett problem med att prioritera krav är att bestämma vilka 
intressenter som skall ha den största inverkan vid prioriteringar. Eftersom olika 
intressenter är involverade i utvecklingen kan de ha olika uppfattningar på vilka krav 
som skall hög prioriteras och vilka krav som skall låg prioriteras. Kunden brukar ha 
den största inverkan när det gäller att prioritera krav, men kunden behöver inte alltid 
vara slutanvändaren. Detta kan leda till problem då kunden har en annorlunda 
uppfattning om vad slutanvändaren egentligen kräver av systemets funktioner.  

En av de vanligaste metoderna för att prioritera krav är att bedöma dem på en skala 
från 1 till 5, där 1 motsvarar lägsta prioritet och 5 motsvarar högsta prioritet. Det 
vanligaste problemet är att kunder och användare tenderar att tycka att alla krav är 
viktiga för att säkerställa att så många som möjligt av deras önskemål ska realiseras. 
Utvecklare och tekniker anser oftast att deras krav och önskemål på kommande 
system är viktiga. Ett annat problem är att det inte finns garanti för att krav hamnat i 
rätt kategori. Alltså borde en del krav som har realiserats egentligen inte realiseras och 
vice versa (Macauley, 1996 och Karlsson, 1996).   
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3.2 Problemprecisering  
Efter kravinsamlingen utförs olika aktiviteter för att realisera kraven. En av dessa 
aktiviteter är att prioritera kraven som har insamlats. Utvecklare väljer vissa 
funktionella krav som skall realiseras till funktioner i systemet medan andra krav 
förblir ett dokument för att kanske realiseras i framtiden. 

Problempreciseringen kan beskrivas på följande sätt: 

• Hur går informationssystemutvecklare tillväga för att välja de funktionella 
krav som sedan skall realiseras? Vilken metod används vid en sådan 
prioritering av krav?  

• Vad händer med de krav som samlats in men som inte kommer att realiseras?  

• Vilka intressenter är med och bestämmer hur kraven skall prioriteras? 

3.3 Avgränsning 
Studien innefattar endast de funktionella kraven inom systemet. Därför kommer 
studien endast att innefatta de krav som beställaren, kunden, utvecklarna och 
användarna är i behov av. Studien inriktas mot att få reda på vilka metoder 
organisationer använder när de prioriterar krav. Studien skall även visa om 
organisationer använder sig av de metoder som är beskrivna i kapitel 2.5 eller om de 
använder egna metoder.  De områden som har valts att undersökas är 
informationssystemutvecklare inom konsultföretag. Denna organisationsgrupp har 
valts att undersökas då de arbetar med att utveckla nya eller förvalta befintliga system. 
Därför är det viktigt att undersöka denna organisationsgrupp för att få en klar bild om 
hur företag prioriterar krav. 

3.4 Förväntat resultat 
Det förväntade resultat är att få fram hur organisationer i praktiken går tillväga för att 
prioritera kraven. Många IS verkar lovande i början och allt verkar gå bra men i 
många fall blir systemet misslyckat på så sätt att det finns för många funktioner som 
komplicerar slutanvändarens arbete eller att systemet innehåller för lite funktioner. Ett 
antagande är att undersökningen kommer att visa på att företag använder egna 
metoder för att prioritera krav men metoderna som presenteras kommer att 
igenkännas av de flesta systemutvecklare.  
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4 Val av metod 
Detta kapitel beskriver möjliga sätt att angripa problemet och det sätt, den metod, som 
använts. För djupare kunskap hänvisas till Patel och Davidson (1994). 

När det gäller att besvara den frågeställning som presenterats i kapitel 3.2 anses 
intervju vara den metod vilken kan komma i fråga. Möjligheten anses för intervjuaren 
att förklara för respondenten frågor som han/hon inte förstår samt möjligheten till 
personlig kontakt med respondenten vara positiv har intervju valts att användas som 
undersökningsmetod. 

Semistrukturerade intervjuer har valts då det anses som en bra metod för att samla in 
information på enligt Hoffer et al.(2002) och att den information som eftersöks i 
denna undersökning fångas bäst genom att fråga ut anställda inom IT-avdelningen 
inom de olika organisationerna om hur de bär sig åt för att prioritera krav.   

Konsulter som är inriktade på informationssystem arbetar för att förbättra 
informationen mellan anställda inom avdelningarna och de olika regionala 
organisationerna. Arbetet innefattar förvaltning, uppgradering och möjligtvis förslå 
nya informationssystem. Dessa konsulter har varit involverade när 
informationssystem utvecklades och har därför erfarenhet av hur kraven prioriteras 
efter har samlats in.  

Första kontakten förekommer genom telefonintervju, då intervjuaren frågar 
respondenten om dess arbetsuppgift och en tid bestäms när de skall träffas för en 
djupare intervju. Intervjuaren kommer att ringa till konsultföretag för att ställa några 
enkla frågor till respondenterna och bestämma tid för en intervju. Telefonintervju är 
en variant som i sin tur kan uppvisa varierande grad av strukturering. De är vanligen 
standardiserade då de företrädesvis inte är lämpliga för mera in- eller djupgående 
frågor och svar (Trost, 1997). Efter att tid har bestäms med de olika personerna 
kommer utformning av intervjufrågor att utföras.  

Intervjuer kommer att utföras med konsulter som är inriktade mot 
informationssystemutveckling. Intervjuerna kommer endast att ske med de 
systemutvecklare som är mest centrala i kravspecifikationen. 

Enligt Patel och Davidson (1994), måste två aspekter beaktas när intervjuer används 
för informationsinsamling; grad av standardisering samt grad av strukturering. 
Intervjuer med låg grad av standardisering eller helt ostandardiserade intervjuer 
innebär att intervjuaren formulerar frågorna själv under intervjun i den ordning som är 
lämplig för respondenten. Vid standardiserade intervjuer ställer intervjuaren identiska 
frågor i exakt samma ordning till varje respondent. Strukturering av intervjuer handlar 
om vilket svarsutrymme intervjuobjektet får. En strukturerad intervju ger 
respondenten lite utrymme att svara inom och vid ostrukturerade intervjuer lämnar 
frågorna maximalt utrymme för respondenten att svara inom. I detta arbete kommer 
intervjuerna att vara standardiserade eftersom frågorna och ordningsföljden är den 
samma för alla respondenter. Vissa frågor kommer att vara strukturerade för att lättare 
sammanställa en del av problemlösningen, medan de flesta frågorna är ostrukturerade 
och respondenten kan fritt uttrycka sig.  

Samtliga intervjuer kommer att spelas in för att försäkra att ingen viktig information 
går förlorad och för att det ska bli lättare att jobba med materialet.  

När alla intervjuer har genomförts och blivit nedskrivna, kommer de att 
sammanställas var och en för sig. En viktig faktor att ta hänsyn till vid 
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sammanställning av intervjumaterial är att intervjupersoner och organisationer inte 
skall kunna identifieras (Patel och Davidson, 1994). Därför kommer inspelningarna 
att raderas efter att de har analyserats och sparats. 

När alla intervjuarna har sammanställts kommer de att jämföras med de problem som 
identifierades i litteraturstudien. Utifrån det presenterade resultat kommer en analys 
att utföras. Analysen innebär att identifiera hur organisationer i praktiken prioriterar 
krav och vilka metoder som är vanligast jämfört med de identifierade problemen. 
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5 Genomförande 
I detta kapitel presenteras arbetets genomförande. Först presenteras hur 
informationsinsamlingen utfördes. Sedan uppvisas hur frågorna utformades. 

5.1 Informationsinsamling 

För att få svar på vilka metoder organisationer använder sig av i praktiken, vilka 
intressenter som är inblandade vid prioritering av krav och hur organisationer 
prioriterar krav valdes personer som deltagit i utveckling av informationssystem att 
intervjuas. Detta med anledning av att det är hos dessa personer svaret på min 
problemställning finns. 

Första kontakten med de personer som ingår i undersökningen uppstod genom 
uppringning till alla konsultföretag i Skövde som finns angivna i de gula sidorna på 
Internet. Uppringning skedde i turordningen från listan till konsultföretagen där syftet 
med undersökningen presenterades för respondenten och sedan ställdes frågan ifall 
det vore möjligt att boka en tid för intervju. Detta är något som rekommenderas av 
Patel och Davidson (1994). När det gällde valet av företag valdes kontakt med företag 
i Skövde för att slippa resa långt. Vid kontakt med de tjugo företag per telefon var 
bemötandet oftast negativt då de saknade personal och tid för att boka en intervju. Av 
dessa företag var det endast fyra som visade intresse för att delta i undersökningen. 
Hos dessa företag förekom kontakt med personer som jobbar med systemutveckling 
och som sedan intervjuades. Genom respondenten på ett av företagen som 
intervjuades erhölls telefonnummer till ett annat företag som jobbar med utveckling 
av standardsystem. Företaget ringdes upp omedelbart och ett positivt bemötande ledde 
till en intervju med en systemutvecklare. Intervju med detta företag ansågs viktig då 
prioritering av krav och val av intressenter utförs annorlunda vid utveckling av 
standardsystem än vid utveckling av specialanpassade system.  

5.2 Utformning av frågeformuläret och frågorna 
Enligt Patel och Davidson (1994) bör en intervju inledas och avslutas med så neutrala 
frågor som möjligt för att sedan gå mot de mer kontroversiella frågor som kan finnas. 
Detta för att respondenten inte skall avskräckas från att svara. Det är även lämpligt att 
placera frågor som ligger nära varandra ämnesmässigt i ordningsföljd under intervjun 
eller på frågeformuläret. I detta arbete inleds intervjun med neutrala frågor om vilka 
bakgrundsfakta som råder vad gäller respondents arbetsuppgifter och företagets 
inriktning. Huvudfrågorna som följer är konstruerade med avsikt att försöka få fram 
svar på frågeformuleringen. Intervjun avslutas med neutrala frågor om respondentens 
reflektioner om undersökningen och möjligheten att tillägga eventuella kommentarer.  
Patel och Davidson (1994) menar att det är viktigt att tacka respondenten för att ha 
ställt upp på intervjun och fråga om han/hon vill ta del av resultatet. 

Det är viktigt att frågorna är tydliga och lättförstådda för att undvika missförstånd 
mellan respondent och intervjuaren samt att olika respondenter tolkar frågorna på 
olika sätt menar Patel och Davidson (1994). Jacobsen (1993) skriver att det är viktigt 
att enbart ställa en fråga i taget. Detta då svaret annars kan bli tvetydigt.  

Det finns i princip inga begränsningar när det gäller vad man kan fråga om och hur 
man kan fråga i en intervju (Jacobsen, 1993). Något annat som bör undvikas är 
ledande och värderande frågor. Ledande frågor styr respondenten till att svara som 
intervjuaren vill medan problemet med värderande frågor är att intervjuarens egna 
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värderingar lyser igenom vilket gör det svårt för respondenten att svara på frågan. 
Detta är saker som tagits på allvar vid konstruktionen av frågorna (Jacobsen, 1993). 
Frågorna konstruerades med tanke på att avsikten var att skicka frågorna till 
respondent i förväg så att denne kan vara välförberedd. Frågorna skall ges till 
respondenten för att de lättare skall kunna följa med i intervjun.   

Nedanstående frågor, tagna från frågeformuläret (Bilaga 1). 

Jag vill börja med att tacka dig för att du tog emot mig. Du kan välja att avbryta 
intervjun när du vill och kan välja att inte svara på någon fråga. 

Bakgrundsfrågor 

1. Hur länge har du arbetat som utvecklare? 

2. Vilken avdelning jobbar du inom? 

3. Vilka är dina arbetsuppgifter? 

4. Jobbar ni med att utveckla nya system eller förvaltning/vidareutveckling eller med 
båda?  

Huvudfrågor 

Huvudfrågorna är indelade i strukturerade och ostrukturerade frågor. Frågorna valdes 
att läggas upp på det sättet för att jämföra svaren från dem olika intervjuerna med 
varandra. Ostrukturerade svar är svårare att sammanställa än strukturerade svar. 

5. De två vanligaste metoderna för att prioritera krav är: 

1 Bedöma dem på en skala från 1 till 5 

2 Kostnadsvärde metoden 

    Har du hört talas om dessa metoder? 

�JA �NEJ  

6. Om svaret på fråga 5 är JA:  

     Använder ni någon av metoderna vid utveckling? 

 �JA �NEJ 

     Varför? 

7. Om svaret på fråga 5 är NEJ: 

    Vilken metod använder ni?  

�Egen Metod  �Andra standard Metoder  

    Varför? 

8. Hur arbetar ni med metoden som ni använder vid prioritering av krav. 

9. När krav skall prioriteras, hur går ni tillväga för att bestämma vilka intressenter 
som ska vara och prioritera krav? 

10.A) Hur prioriteras de krav som väljs för att realiseras? 

B) Vad händer med de krav som inte skall realiseras eller som har prioriterats lågt? 

Avslutningsfrågor 

11. Hur viktigt är det att utföra prioritering på krav enligt dig? Svara från 1-5 (1 är 
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lägst) och motivera svaret. 

12. Är något du tycker är viktigt avseende kravprioritering som vi inte har pratat om? 

13. Om jag känner att jag saknar några svar i efterhand, går det bra att jag kontaktar 
dig genom telefon? 

14. Skulle du vilja ta del av resultatet? 

Tack för din medverkan 

  

5.3 Genomförande av intervjuer 
Den första intervjun som genomfördes fungerade som en pilotintervju. Frågorna och 
frågeformulärets struktur fungerade som tänkt men flera frågor dök upp under 
intervjuns gång beroende på respondentens svar. Intervjuerna inledes med en 
genomgång av undersökningens syfte för att väcka intresse hos respondenten och 
efter det ställa frågorna. Flera frågor svarades innan frågorna hade ställts, detta då 
respondenten hade fria ordet att uttrycka sig. Intervjun tog mellan 20 minuter till 30 
minuter att genomföra. Få anteckningar utfördes under intervjuns gång då 
ögonkontakten med respondenten tycktes vara viktig för respondentens bekvämlighet.  
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6 Resultat  
I detta kapitel behandlas resultatet av dem genomförda intervjuerna.  

6.1 Sammanställning av intervjuer 
Nedan presenteras en sammanställning av varje enskild intervju. Resultatet 
struktureras efter varje fråga och för hänvisning till vilka intervjufrågor som har 
använts, se bilaga 1.  

Bakgrundsfrågor: 

Respondent 1 (R1) har jobbat som systemutvecklare sedan 1993. Företaget är indelat i 
två avdelningar, konsultavdelning och teknisk avdelning. R1 arbetar inom 
konsultavdelningen och jobbar med nyutveckling, vidareutveckling och förvaltning. 
R1’s arbete består utav projektledning, införande utav olika applikationer, 
utbildningar, införande stöd och konsultstöd. Företaget jobbar endast åt hälso- och 
sjukvård inom den offentliga sektorn, där kunden äger systemet.  

Respondent 2 (R2) har jobbat som systemutvecklare sedan 1996 och arbetar inom 
supportavdelningen. Supportavdelningen jobbar med att stötta systemutvecklare med 
olika metoder, strategier, riktlinjer och de tar även fram systemhandböcker där det 
beskrivs hur systemutveckling bör bedrivas. System som utvecklas levereras endast 
till företagets koncern. Koncernen kan vara svenska företag eller utländska företag 
inom den privata sektorn. R2 jobbar med att utveckla både nya system och 
vidareutveckling av system.     

Respondent 3 (R3) har jobbat som systemutvecklare sedan 1997. Företaget är inriktat 
mot finanssektorn där koncernen är bank (banking) och försäkringssystem 
(insurance). R3 arbetar med prioritering av krav, utveckling, design och 
brainstorming. Företaget utvecklade ett system för tio sedan som är det centrala i 
företaget. Företaget förvaltar och vidareutvecklar detta system så att det passar deras 
kunder och för att systemet ska hänga med i den teknologiska utvecklingen. Mycket 
arbete ligger inom konsultering. Företaget jobbar mest med support för kunden runt 
systemet.   

Respondent 4 (R4) är VD inom ett konsultföretag. R4 har kunskap och erfarenhet från 
systemutveckling men han jobbar numera inom direktivet. Företaget jobbar med att 
programmera in funktioner i affärssystem som köps in från Microsoft. Systemen 
används mest inom tillverknings- och handelsföretag av små till medelstora företag.  

Fråga 5-6-7: 

R1 har inte hört talas om någon av metoderna som nämns men tycker att 
kostnadsvärde metoden är snarlik metoden som företaget använder vid prioritering av 
krav. Eftersom företaget utvecklar mestadels system åt den offentliga sektorn så ligger 
tyngden på kostnaden av systemet i stort. Kunden har begränsade resurser, därför 
prioriteras kraven efter kostnaden för varje individuellt krav.   

R2 har hört talas om båda metoderna som nämns och menar att de skiljer sig från fall 
till fall beroende på situationen om metoderna används eller inte. R2 anser att man ska 
utgå från kundens krav om det är möjligt, i vissa fall kostar kravet enorma pengar och 
då måste utvecklarna råda kunden om andra alternativ. R2 tycker att det är rimligt att 
använda kostnadsvärde metoden, därför att systemet ska kunna uppfylla kundens 
förväntningar både när det gäller funktionerna och kostnaderna. 
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R3 har inte hört talas om dem språkliga termerna för metoderna men efter att de 
förklarats hur de funkar så tycker R3 att kostnadsvärde metoden är ungefär den 
metoden som används inom företaget. R3 antyder att företaget använder denna metod, 
för att värdera hur lång tid det tar att utveckla ett krav och vad kommer kravet ha för 
värde för kunden. R3 anser att metoden de använder är mest lämplig för den 
organisationsstrukturen och deras kunder. Kostnaden hos företaget är arbetstiden som 
läggs ner för att förverkliga ett krav.  

R4 har hört talas om den första metoden som nämns men använder inte denna metod 
för att prioritera krav. Företaget använder en metod som heter Return On Investment 
(ROI). R4 menar att kunderna kräver att krav prioriteras efter att en uträkning utförs 
på kravet för att räkna ut hur länge det kommer att ta innan den har skrivits av. 
Kunden vill ha en snabb avkastning på tilläggen. 

Fråga 8: Hur arbetar ni med metoden som ni använder vid prioritering av krav? 

R1: Kunden kommer med en färdig kravspecifikation vid behov av ett nytt system till 
företaget, kraven har då samlats in från slutanvändarna och kunden. Företagets första 
steg är att använda en tre gradig skala på kraven där ett är absolut viktigast att 
realiseras, två är mindre viktigt och tre kan vänta. Denna skala bedöms utifrån 
behovet av kravet och vilken nytta förändringen tillför kunden. Andra steget är att 
räkna ut hur mycket varje krav kostar som sedan presenteras till kunden. Det är 
kostnaden att utföra ett krav som styr prioriteringen i slutändan. R1 menar att 
företaget försöker hela tiden att väga mellan kostnaden och nyttan att utföra kravet 
medan kunden koncentrerar sig mestadels på kostnaden. 

R2: Systemutvecklare sätter sig tillsammans med kunden och tittar på vad han har för 
krav och en snabb utvärdering sker för att se hur pass rimliga kraven är. Kraven skrivs 
ner i kravspecifikationen för fortsatt arbete. Nästa steg är att prioritera dem krav som 
är rimliga för kunden. Dem kraven som är svårt att leva upp till diskuteras med 
kunden om hur de ska lösas på bästa sätt. Kraven kan vara viktiga för kunden, då 
måste utvecklarna ta hänsyn till detta och kunden blir tvungen att betala ett högre pris. 
Vanligtvis så finns det en mapp med förkalkylerade priser för kraven. Vid andra 
tillfällen räknas kostnaden ut för varje krav, kunden får då bestämma om kravets 
kostnad är rimlig och hur pass viktig den är för systemet. Prioritering är en iterativ 
process där utvecklarna träffar kunden flera gånger för att visa vilka funktioner som 
skall realiseras. Det är viktigt att träffas flera gånger för att försäkra att utvecklarna 
och kunden jobbar mot samma mål.   

R3: För varje enskild kund samlas krav in som utvecklare hoppas skall finnas med i 
systemet och sen utförs en undersökning som visar vilka funktioner som kunden 
kräver. Dem kraven som kunden kräver måste realiseras till vilket pris. Utvecklare 
utför en beräkning på hur mycket varje krav kommer att kosta och vilket värde kravet 
har för kunden. Sedan utförs prioritering på dem resterande kraven, R4 tycker att det 
är bättre att göra tio små funktioner än ett stort beroende på hur viktig den stora 
funktionen är.  

R4: En kalkyl utförs för att räkna ut hur mycket en funktion kostar att programmera 
upp som sedan ställs i relation till vad det är för effektivisering som fås utav den, 
kalkylen visar även hur mycket tid som sparas. Det är inte alltid möjligt med en snabb 
ROI utan det finns ett annat strategisk värde för kunden, då får kunden välja om han 
ska prioritera eller inte beroende på hur viktigt kravet är för kunden. Projektledaren 
och kunden samarbetar vid prioritering av krav. 
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Fråga 9: När krav skall prioriteras, hur går ni tillväga för att bestämma vilka 
intressenter som ska vara med och vilka krav som skall ha hög prioritering och vilka 
som skall ha låg prioritering? 

R1: Kunden är den främsta kravställaren. R1 menar att företaget har ett ansvar 
gentemot kunden att tala om vad varje krav har för konsekvenser. Om det finns krav 
som utvecklarna tycker inte passar in i systemet eller om kravet kan bli dyrt att 
realisera så föreslås andra möjliga funktioner som passar in bättre. Utvecklare har ett 
ansvar att tala om vilka krav som kan bli dyra att utveckla men i slutändan är det 
kunden som bestämmer om kraven skall realiseras eller inte. Kunden är inte ensam 
om att ställa krav, interna intressenter som slutanvändare kräver vissa funktioner i 
systemen som kunden måste ta hänsyn till. Det förekommer hårda diskussioner hos 
kunden innan beställning av systemet. Kravprioriteringsprocesser förekommer mellan 
utvecklare, kunden och slutanvändare för att prioritering av krav ska vara så effektiva 
som möjligt. Kontakten går mestadels genom kunden när andra externa intressenter är 
involverade, men i vissa fall så måste direkt kontakt med intressenterna förekomma.  

R2 menar att företaget försöker täcka alla delar, dem mest centrala är slutanvändarna, 
kunden och systemutvecklarna. En första bedömning av prioritering sker av 
utvecklare internt i företaget. Utvecklare jobbar så pass nära kunden att de har en 
ganska god uppfattning av vad dem behöver eller inte. Utvecklare kräver även vissa 
funktioner i kundens system för att kunna sköta förvaltningen. 

R3: Den viktigaste källan för kravställaren är kommentarerna och klagomålen som 
har registrerats från supporten. När kunder och slutanvändare ringer företaget för 
support så sparas en skriftlig rapport i företagets databas. Vid vidareutveckling 
används denna information för att ställa och prioritera krav. När det finns interna 
problem så är det utvecklarna själva som bestämmer vilka krav som skall prioriteras. 
Vissa krav får en hög prioritering då utvecklare tycker att det är en viktig funktion 
som marknaden kommer att kräva i framtiden. 

R4: Kunden är den främsta kravställaren. Med hjälp av utvecklare så utförs 
kravprioriteringsprocesser. Med kunden menas även slutanvändare då de samarbetar 
tillsammans för att nå ett bra resultat. I vissa fall måste en tredje part som leverantörer 
eller kund till kunden involveras, kunden får då själv bestämma vilka prioriteringar 
kraven skall ha.  

Fråga 10: Hur prioriteras de krav som väljs för att realiseras? Och vad händer med 
de krav som inte skall realiseras eller som har prioriterats lågt? 

R1: Det är en process där utvecklare tittar på alla önskemål som finns, diskuterar 
tänkbara lösningar, kostnaden för att genomföra kraven sen får kunden väga vilka 
krav som måste realiseras. Vissa funktioner kostar inte mycket att genomföra, dem får 
kunden på köpet. Kraven med låg prioritering sparas i en kravspecifikation medan 
vissa krav tas bort helt och hållet då de anses som icke viktiga. Dem lågt prioriterade 
kraven tas med i vidareutvecklingen. Utvecklare bedömer om dessa är viktiga eller 
inte, ett krav som hade låg prioritering kanske bedöms som oviktigt i det kommande 
systemet och då stryks denna från listan. Vid vidareutveckling hämtas de krav som 
har sparats i kravspecifikationen och en ny bedömning utförs tillsammans med nya 
insamlade krav. 

R2: Beroende på projektstorleken så sitter utvecklare och projektledare i små grupper 
och gör bedömningar på kraven, sedan besöks kunden för att se om det 
överensstämmer med kundens uppfattning. Utgångsläget är att försöka leverera allt 
vad kunden vill ha till det priset som kunden är beredd att betala. Vissa krav som inte 
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skall realiseras faller bort då de anses som onödiga medan andra krav sparas i 
kravspecifikationen för eventuell vidareutveckling. Kraven som inte realiserades men 
sparades i kravspecifikationen används i framtiden på så sätt att en helt ny bedömning 
utförs på alla krav, vissa av de sparade kraven kanske kommer med och vissa faller 
bort helt. Kunden bestämmer i slutändan vilka krav som skall realiseras. 

R3: Kraven som har samlats in sparas i ett Outlook dokument för att sedan gå igenom 
och prioritera varje krav. Varje krav får först ett värde sen sorteras dem och sedan 
bearbetas kraven efter sorteringsordningen. Utvecklare, supporter och försäljare från 
företaget samlas i ett rum för att prioritera krav, alla utgår ifrån informationen som 
insamlats i supporten. Kraven som inte skall realiseras sparas i ett dokument för 
framtida vidareutvecklingar. R3 menar att det är tio till femton procent chans att dessa 
krav kommer med i kommande version av systemet, därför att det hinner kommer upp 
många andra krav under tiden.    

R4: Kravet som har snabbast och störst effekt väljs först för att realiseras. 
Slutanvändarna till det nya systemet som levererats har möjlighet att skriva sina 
önskemål i ett Webb baserat system som företaget som R4 jobbar i driver. Kundens 
projektledare plockar ut dessa krav som sedan filtrerar bort dem oviktiga och sparar 
dem viktiga i databasen. Kraven som har samlats in men skall inte realiseras läggs på 
väntan för eventuella framtida behov. Dessa orealiserade krav ges en statusgrad för att 
sedan sparas på ett webb baserat system. Beroende om kunden vill lyfta upp kraven 
igen så finns dem sparade i en databas och han/hon kan titta på dem när denna vill. 
Kunden och projektledaren går igenom kraven och rensa bort de som inte behövs. 
Slutanvändarna till det nya systemet som levererats har möjlighet att skriva sina 
önskemål i det Webb baserade systemet. Kundens projektledare plockar ut dessa krav 
som sedan filtrerar bort dem oviktiga krav 

Avslutningsfrågor: 

Fråga 11: Hur viktigt är det att utföra prioritering på krav enligt dig? Svara från 1-5 
(1 är lägst) och motivera svaret. 

R1 graderade frågan som en 4:a och säger att kundens resurser spelar stor roll vid 
prioritering av krav. En kund med stora resurser har råd att ha ett system med ett 
större antal funktioner än en kund med begränsade resurser. R1 menar även att ett 
system som har för många onödiga funktioner är inte heller rätt. Utan det är viktigt att 
utföra prioritering på krav i alla informationssystemutveckling. 

R2 graderade frågan som en 5:a och säger att företaget mäts på hur många nöjda 
kunder dem har och tycker att kunder inte blir nöjda om dem inte får vad dem 
förväntar sig. R2 anser att kunden inte vill ha ett system som saknar eller har för 
många onödiga funktioner, därför är det viktigt med prioritering av krav. 

R3 graderade frågan som en 4:a och säger att det är viktigt att prioritera tiden rätt, då 
företaget har alltför mycket att göra. R3 menar även att det är bättre att lägga ner tid 
på krav som är viktiga än att lägga ner tid på krav som inte är så nödvändiga för 
kunderna. 

R4 graderade frågan som en 5:a och säger att så fort man har begränsade resurser så 
måste man prioritera krav. Risken finns att arbete på fel krav utförs och inga pengar 
fås för det utförda arbetet. 

Fråga 12: Är det något du tycker är viktigt avseende kravprioritering som vi inte har 
pratat om? 
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R1 tycker att jag borde söka upp företag som utvecklar standardsystem för att kunna 
jämföra skillnaden mellan att prioritera krav inom företag som utvecklar system från 
grunden och företag som utvecklar standardsystem. R1 menar att företag som 
utvecklar standardsystem har en annan syn på hur prioritering av krav sker. Det finns 
flera intressenter som påverkar vilka krav som borde realiseras.  

R2 tycker att avgränsning vid prioritering av krav är viktig att ta hänsyn till. Kunden 
kan ändra sin uppfattning om vilka krav som är viktiga i slutfasen för då blir 
utvecklarna tvungna att börja om igen. Kunden vet inte alltid vad dem vill ha utav 
systemet. Då är det utvecklarnas jobb att leda kunden mot rätt väg. Detta kan 
förekomma ofta under informationssystemutveckling. Därför är det viktigt att förstå 
vad kunden vill ha från början och ha en nära relation till kunden. R2 tycker det är 
viktig att ha en bra och välstrukturerad kravinsamling från början. 

R3 tycker att företag borde göra vad det känner är viktigt. R3 menar även att 
funktioner som till exempel tar en dag att göra men som sparar en timmas arbete om 
dagen är värt att satsa på. 

R4 tycker att tydlighet och avgränsning vid prioritering av krav är viktig att ta hänsyn 
till. Utvecklare, programmerare och kunden kan missförstå varandra på så sätt att 
kraven betyder olika för varje individ. Detta är farligt då systemet saknar de 
funktioner som kunden verkligen menade och ville ha. R4 menar att det är viktigt att 
ha ett nära samarbete mellan utvecklare, programmerare och kunden. Enligt R4 så 
misslyckas de flesta informationssystem på grund av missuppfattning mellan 
utvecklare och kunden. Därför är avgränsning och tydlighet viktigt vid prioritering av 
krav. 
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7 Analys 
I detta kapitel analyseras det insamlade materialet utifrån bakgrunden och 
problemställningen. 

7.1 Analys av det insamlade materialet 

Av de respondenter som intervjuats jobbar samtliga som systemutvecklare utom R4 
som är VD inom företaget. R4 har erfarenhet från systemutveckling, då han jobbade 
som systemutvecklare ett tag. Yrkeserfarenheten varierade lite och var mellan 8 år till 
12 år. Arbetsuppgifterna varierar mellan respondenterna. Varje respondent täcker 
olika delar av systemutvecklingen. Det gemensamma för samtliga respondenter är att 
de har medverkat i kravprioriteringsprocesser. Företagen som R1 och R2 jobbar inom 
utvecklar både system från grunden och förvaltar/ vidareutvecklar system, medan 
företagen som R3 och R4 jobbar inom endast vidareutvecklar system.  

När det gäller det insamlade materialet (se avsnitt 6.1) är det intressant att se att 
metoden som beskrivs i avsnitt 2.5.2 är den metoden som används mest i praktiken för 
att prioritera krav. Men när Figur 5 (se avsnitt 2.5.2) visades för samtliga respondenter 
visade det sig att grafen var okänd för samtliga respondenter, vilket betyder att 
kostnadsvärde metoden används annorlunda i praktiken än i litteraturen. Att bedöma 
kraven från skala 1 till 5 är inte vanligt när företag i praktiken ska prioritera krav. 
Samtliga respondenter menade att kostnaden är den starkaste faktorn som driver hur 
kraven skall prioriteras. Kravets värde och kostnad är drivaren i den privata sektorn 
medan kostnaden för att realisera ett krav är drivaren i den offentliga sektorn. R1 och 
R3 anser även att skillnaden mellan den privata sektorn och den offentliga sektorn är 
att inom den privata sektorn så får inte företaget en kravspecifikation från kunden 
medan i den offentliga sektorn så kommer kunden med en färdig kravspecifikation till 
företaget. Detta vore intressant att undersöka i ett annat sammanhang. 

Två av respondenterna tyckte att kravspecifikationen används som utgångsmaterial 
till vidare arbete, det vill säga den grund som det vidare arbetet bygger på. 
Kravspecifikationen används av en person som ett uppslagsverk vid implementering 
samt som ett avtal med kunden. De resterande två respondenterna tyckte inte det var 
nödvändigt att använda detta dokument som en grund för vidare arbete. De tyckte att 
jobbet skulle utföras efter erfarenhet och arbetsstegen antecknas löpande. Det är 
intressant att se att det fortfarande finns företag som jobbar med utveckling utan några 
riktlinjer och metoder. Nästan alla tyckte att företag jobbar olika beroende på 
storleken. Stora företag är mer strukturerade medan mindre företag saknar fasta 
rutiner. 

Samtliga respondenter menade att kunden är ägaren av systemet och därför brukar 
kunden ha det sista ordet när det gäller att bestämma vilka krav som skall realiseras 
och vilka krav som är oviktiga. Systemutvecklarna skulle ha rollen som rådgivare när 
prioritering av krav sker. Vid problem med vissa krav som skall realiseras blir 
systemutvecklarna tvungna att övertyga kunden om bättre lösningar till problemet. 
Intressant är att samtliga respondenter tycker att det är viktigt att involvera 
slutanvändarna av systemet i insamlingen av krav och vid prioritering av krav. Tre av 
fyra respondenter var eniga om att kunden bestämmer vilka funktioner som ska finnas 
med i system som externa intressenter är i behov av. En av dessa tre respondenter 
tyckte att efter kundens godkännande, så skulle företaget kontakta de externa 
intressenterna och prioritera kraven tillsammans med dessa.  
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Undersökningen visade att systemutvecklare inom företag som undersöktes tyckte att 
det är mycket viktigt att prioritera krav. Figur 6 visar vilket omdöme varje respondent 
hade om hur viktigt det är att prioritera krav. Varje respondent hade olika 
uppfattningar om varför det är viktigt med prioritering av krav, men en gemensam 
åsikt var att systemets funktioner passar in bättre i slutändan när kraven prioriteras. 

4

5

4

5

0

1

2

3

4

5

G
ra

d
er

in
g

R1 R2 R3 R4

Respondenter

Viktighetsgrad med prioritering

 
Figur 6: En grafisk tolkning av hur viktigt respondenterna tycker det är med prioritering. 

 

Fråga 13-14: Om jag känner att jag saknar några svar i efterhand, går det bra att jag 
kontaktar dig genom telefon? Skulle du vilja ta del av resultatet?  

Samtliga respondenterna hjälper gärna till om jag behöver komplettera med något i 
efterhand. De var även positivt inställda till att ta del av resultatet, som skickas per   
E-mail när arbetet blir klart. 
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8 Slutsatser 
I detta kapitel sammanfattas de viktigaste resultaten som framkommit av 
undersökningen.  

Hela undersökningens syfte är att besvara följande problemställning: 

• Hur går informationssystemutvecklare tillväga för att välja de 
funktionella krav som sedan skall realiseras? Vilken metod används vid 
en sådan prioritering av krav? 

• Vad händer med de krav som samlats in men som inte kommer att 
realiseras? 

• Vilka intressenter är med och bestämmer hur kraven skall prioriteras? 

Systemutvecklare använder inga fasta metoder när de ska prioritera krav. Olika 
arbetssätt förekommer beroende på situation och kund. Arbetssättet skiljer sig även 
när det gäller den offentliga sektorn, den privata sektorn, små företag eller stora 
företag. De flesta arbetssätten har förändrats med åren. Många metoder och tekniker 
användes annorlunda under 1990-talet jämfört med 2000-talet. 

Den stora faktorn som spelar roll vid prioritering av krav är kostnaden för att realisera 
kraven. Kunderna tycker att kostnaden för att utveckla en funktion är den viktigaste 
drivfaktorn. Funktioner som kunden absolut vill ha med måste realiseras, även om 
andra funktioner måste förkastas för att inte överskrida budgeten. Mindre viktiga 
funktioner sammanställs och en jämförelse mellan utvecklingskostnad och värdet på 
kravet görs. Ju större värde och ju mindre kostnad ett krav har desto mer är det 
sannolikt att kravet får en hög prioritering.  

Krav som har fått låg prioritering och inte ska realiseras faller bort då de anses som 
onödiga medan de resterande låg prioriterade kraven sparas i kravspecifikationen eller 
i något annat dokument för eventuella vidareutvecklingar. När vidareutveckling är 
aktuell plockas dessa sparade krav ut, och en helt ny bedömning måste utföras på 
både de gamla och de nya kraven. 

Kunden är kravställaren och kunden är även den som tar det sista beslutet när det 
gäller prioritering av krav. Systemutvecklare kan råda kunden om vilka funktioner 
som är bra att ha men det är kunden som bestämmer vilka krav som ska realiseras i 
slutändan. Slutanvändaren involveras i hela utvecklingen och får delta i 
kravprioriteringsprocessen. Kunden får själv bestämma hur utvecklarna ska samarbeta 
med externa intressenter. I vissa fall samlar kunden själv in kraven från externa 
intressenter och i andra fall får utvecklarna kontakta de externa intressenterna och 
samarbeta tillsammans med dem. 
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9 Diskussion 
I detta kapitel presenteras egna tankar och diskussioner kring arbetsprocessen och 
resultatet från undersökningen. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatt arbete inom 
området. 

9.1 Kritisk granskning av arbetsprocessen 
Jag anser att intervjuer varit mest lämpligt vid fakta insamlingen. Utifrån det 
insamlade och analyserad materialet och olika jämförelser med litteratur har problem 
och slutsatser identifierats. Observation som metod hade kunnat användas för att få en 
helhetsbild om varje steg som utförs för att prioritera krav. Då tid inte fanns för att 
använda båda undersökningsmetoderna valde jag att använda det materialet som tagits 
fram på bästa sätt. Arbetsprocessen gick inte som förväntat i början men blev bättre 
efter teoridelen avslutades. En tidsplan gjordes i början av arbetet och kunde bara 
följas genom vissa delar av examensarbetet. En anledning till detta är att en mer 
detaljerad tidsplan borde ha utförts. 

När det gäller intervjufrågorna så är huvudfrågorna baserade på de identifierade 
problem som framkom under litteraturstudien. Bakgrundsfrågorna togs med för att få 
bakgrundsinformation om respondenten och företaget som respondenten jobbar inom 
och även för att få respondenten att slappna av. Avslutningsfrågorna togs med för att 
låta respondenten prata fritt om prioritering. Intervjufrågorna konstruerades som 
öppna frågor för att ge möjlighet till vidare diskussion och följdfrågor. Detta visade 
sig också vara ett bra val eftersom intervjuerna ofta rann ut i längre diskussioner med 
följdfrågor som ställdes av mig. Genomförandet av intervjuerna gick bra och samtliga 
respondenter var positivt inställda till undersökningen och tyckte det var intressant att 
medverka och få ta del av resultatet. Undersökningen omfattade fem olika 
respondenter från början men under arbetets gång föll en respondent bort. På grund av 
tekniska problem hade intervjun inte spelats in. Jag tog kontakt med personen igen för 
att ställa några frågor som var oklara men personen avböjde då han saknade tid. 
Informationen som jag hade kvar från mötet med personen ifråga hade glömts bort 
och för få anteckningar hade gjorts under intervjuns gång. Jag tycker att det var 
viktigare att ha ögonkontakt med respondenten istället för att febrilt anteckna och 
litade fullt på att all information spelades in på spelaren. Övriga intervjuer hade 
spelats in på ett korrekt sätt och det underlättade mitt arbete med att sammanställa 
intervjuerna, då det gav möjlighet att kunna lyssna på intervjuerna i den utsträckning 
som krävdes. Men då tid inte fanns för att hitta nya personer att intervjua valde jag att 
använda det materialet som tagits fram på bästa sätt. 

Det visade sig vara svårt att finna litteratur om metoder och arbetssätt vid prioritering 
av krav. Litteraturen som var tillgänglig innehöll endast lite information om 
prioritering av krav. När det gäller arbetsprocessen har jag insett vikten av att alltid 
vara ute i god tid och planera tiden väl. Det har inte vart lätt att få tag i 
intervjupersoner som varit väsentliga för min undersökning. Detta är något svårare än 
jag väntat mig. 

Samtliga respondenter och företag har varit mycket hjälpsamma och svarat på alla de 
frågor som jag har ställt. Jag anser att respondenterna som intervjuats varit 
representativa eftersom de varit med i ett flertal systemutvecklingsprojekt och har 
deltagit i kravprioriteringsprocesser.  
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9.2 Diskussion kring resultatet 
Syftet med denna undersökning var att få fram hur organisationer i praktiken går 
tillväga för att prioritera krav. Det förväntade resultatet var att undersökningen skulle 
visa att företag använder egna metoder för att prioritera krav och att metoderna som 
presenteras skulle igenkännas av de flesta systemutvecklare. Jag anser att det 
förväntade resultatet har uppnåtts och detta styrker jag genom att hänvisa till kapitel 6 
där jag redovisar mitt resultat, dock måste jag nämna att antalet respondenter inte är 
tillräckliga för att kunna generalisera konsultföretagens prioriteringar angående dess 
krav. Hade istället observationer använts eller ett större antal personer intervjuats för 
att identifiera hur företag prioriterar krav, hade resultatet förmodligen sett annorlunda 
ut. Resultatet kanske även hade sett annorlunda ut om företagets kunder hade 
intervjuats, eftersom resultatet visar att kunden bedömer vilka krav som ska realiseras 
i slutändan.  

Då jag haft svårigheter att få tag i intervjuobjekt och företag som velat delta i 
undersökningen har antalet respondenter blivit något mindre. Detta är något som 
bidrar till att resultatet möjligtvis blivit något skevt. Ett större antal respondenter hade 
gett en klarare bild av hur det verkligen går till i praktiken. 

Av de tjugo företag som kontaktades var det endast fyra som ställde upp. Anledningen 
till detta kan vara många, bland annat att det privata företaget inte vinner något på att 
delta i undersökningen och därmed inte var villiga att lägga ned tid på att delta. 
Faktum är att den nedlagda tiden för en intervju hade blivit högst tjugofem minuter. 

Det resultat som analyserats fram anser jag kunnat se annorlunda ut om andra metoder 
för att prioritera krav hade presenterats och fokuserats mot. På grund av att litteraturen 
som hittades var gammal kunde endast kostnadsvärde metoden och bedömning på en 
skala från 1 till 5 metoden presenteras. Nya metoder och rutiner för systemutveckling 
har kommit ut sedan 1990-talet, och litteraturen kunde inte hittas för att styrka det.  

Intervjuerna genomfördes endast i Skövde så det kan vara intressant att se om 
resultatet skulle se annorlunda ut i andra delar av landet. Företag arbetar olika och jag 
menar att företag kan prioritera krav på olika sätt beroende på geografiskt område. 

 

9.3 Förslag på fortsatt arbete 
Något som skulle vara intressant är att se hur resultatet av min undersökning skulle 
visa sig om antalet respondenter från flera olika företag ökade med en större 
geografiskspridning. Detta är dock något som kan vara svårt att genomföra eftersom 
samarbetsvilligheten hos önskade företag var låg. 

I min undersökning har jag enbart intervjuat systemutvecklare som deltagit i 
utveckling av system. Jag tycker det vore intressant att intervjua kunder och 
slutanvändare och se om deras uppfattning skiljer sig från utvecklarnas uppfattning 
om hur pass viktig prioritering av krav är och hur prioritering av krav utförs.  

Det skulle kunna genomföras en liknande undersökning men där undersökaren deltar i 
kravprioriteringsprocessen för att få en djupare förståelse av hur företag går tillväga 
när de prioriterar krav. 

Det skulle också kunna genomföras en undersökning om vilka metoder som 
systemutvecklare använder vid utveckling av informationssystem. I litteraturen 
beskrivs vattenfallsmodellen som en vanlig metod för att utveckla 
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informationssystem. Frågan ställdes i intervjuerna gällande vilken metod som används 
vid systemutveckling, och svaret var chockande då tre av fyra inte använda någon 
metod alls. 
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Jag vill börja med att tacka dig för att du tog emot mig. Du kan välja att avbryta 
intervjun när du vill och kan välja att inte svara på någon fråga. 

Bakgrundsfrågor 

1. Hur länge har du arbetat som utvecklare? 

 

2. Vilken avdelning jobbar du inom? 

 

3. Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 

4. Jobbar ni med att utveckla nya system eller förvaltning/vidarutveckling eller med 
båda?  

 

Huvudfrågor 

5. De två vanligaste metoderna för att prioritera krav är: 

• Bedöma dem på en skala från 1 till 5 

• Kostnadsvärde metoden 

    Har du hört talas om dessa metoder? 

�JA  �NEJ   

 

6. Om svaret på fråga 5 är JA:  

     Använder ni någon av metoderna vid utveckling? 

 �JA  �NEJ  

    Varför? 

 

7. Om svaret på fråga 5 är NEJ: 

    Vilken metod använder ni?  

�Egen Metod   �Andra standard Metoder  

    Varför? 

 

8. Hur arbetar ni med metoden som ni använder vid prioritering av krav. 

 

9. När krav skall prioriteras, hur går ni tillväga för att bestämma vilka intressenter 
som ska vara med och prioritera krav? 

 



Bilaga 1 

 II 

10.A) Hur prioriteras de krav som väljs för att realiseras? 

 

B) Vad händer med de krav som inte skall realiseras eller som har prioriterats lågt? 

Avslutningsfrågor 

11. Hur viktigt är det att utföra prioritering på krav enligt dig? Svara från 1-5 (1 är 
lägst) och motivera svaret. 

 

12. Är det något du tycker är viktigt avseende kravprioritering som vi inte har pratat 
om? 

 

13. Om jag känner att jag saknar några svar i efterhand, går det bra att jag kontaktar 
dig genom telefon? 

 

14. Skulle du vilja ta del av resultatet? 

 

Tack för din medverkan 
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