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intressenterna
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Sammanfattning
Examensarbetets problemområde återfinns i den tidiga delen inom
informationssystemutveckling. Denna utvecklingsfas, kallad Requirements
Engineering (RE), innefattar aktiviteter för att förstå, dokumentera och validera de
behov och krav som föreligger för ett framtida informationssystem. RE är en
avgörande aktivitet i processen att utveckla ett informationssystem som till fredsställer
användare och kunders förväntningar och behov.

De olika intressenterna som är involverade i RE-processen har olika roller, bakgrund
och kunskaper. Av denna anledning föreligger olika problem och möjli gheter med
avseende på intressenterna. I examensarbetet utreds vilka dessa möjl igheter och
problem kan vara. För att besvara frågeställningen har en mindre litteraturstudie och
fem intervjuer med analytiker genomförts.

Intressentprofiler har tagits fram där respektive intressenttyps roll och bidrag framgår
och för dessa har även svårigheter och problem som kan uppstå i RE-processen
identifierats. För att ge en tydlig bild över identifierade möjli gheter och problem samt
redovisa interaktionen mellan intressenterna har även sammanfattande figurer över
detta skapats.

Nyckelord: Requirements Engineering, informationssystemutveckling, intressenter,
intressentprofiler, användare, kund, analytiker



I

Innehållsför teckning

1 Introduktion..............................................................................................................1

2 Bakgrund...................................................................................................................3

2.1 Informationssystemutveckling............................................................................3

2.2 Krav ....................................................................................................................4

2.2.1 Funktionella krav och icke-funktionella krav .............................................6

2.2.2 Andra kravindelningar ................................................................................6

2.3 Kravspecifikation................................................................................................8

2.4 Requirements Engineering................................................................................10

2.4.1 Requirements Elicitation...........................................................................11

2.4.2 Requirements Negotiation.........................................................................12

2.4.3 Requirements Specification......................................................................13

2.4.4 Requirements Validation...........................................................................13

2.5 Intressenterna i RE-processen...........................................................................14

3 Problembeskr ivning ...............................................................................................16

3.1 Problemområde och motivering........................................................................16

3.2 Problemformulering..........................................................................................17

3.3 Avgränsningar...................................................................................................17

3.4 Förväntat resultat ..............................................................................................18

4 Metod .......................................................................................................................19

4.1 Litteraturstudie.................................................................................................. 19

4.2 Intervju..............................................................................................................19

4.3 Enkät .................................................................................................................20

4.4 Observation.......................................................................................................20

4.5 Plan för genomförandet ....................................................................................21

5 Genomförande........................................................................................................22

5.1 Litteraturstudie.................................................................................................. 22

5.1.1 Värdering av litteraturen...........................................................................22

5.1.2 Erfarenheter från litteraturstudien.............................................................22

5.2 Intervjuer...........................................................................................................23

5.2.1 Förberedelse av intervjuer.........................................................................23

5.2.2 Respondenterna.........................................................................................23

5.2.3 Intervjufrågornas utformning....................................................................25

5.2.4 Genomförande av intervjuer .....................................................................25



II

5.2.5 Värdering av insamlat intervjumaterial.....................................................26

5.2.6 Erfarenheter från intervjuprocessen..........................................................26

6 Materialpresentation..............................................................................................28

6.1 Redovisning av litteraturstudien.......................................................................28

6.1.1 Användaren...............................................................................................29

6.1.2 Kunden......................................................................................................29

6.1.3 Analytikern................................................................................................30

6.2 Redovisning av intervjuer.................................................................................31

6.2.1 Individerna inblandade i RE-processen ....................................................31

6.2.2 Individernas roll i RE-processen...............................................................32

6.2.3 Individernas bidrag i RE-processsen.........................................................34

6.2.4 Problem i RE-processen, med avseende på individerna...........................37

7 Analys......................................................................................................................44

7.1 Individerna som deltar ......................................................................................44

7.2 Individernas roller och bidrag...........................................................................46

7.2.1 Användaren...............................................................................................46

7.2.2 Kunden......................................................................................................47

7.2.3 Analytikern................................................................................................48

7.3 Sammanfattning av intressentprofilerna...........................................................48

7.4 Identifierade problem........................................................................................50

7.4.1 Kommunikationsproblem..........................................................................50

7.4.2 Förändringsproblem..................................................................................51

7.4.3 Dålig beställarkompetens hos kunden.......................................................52

7.4.4 Interna problem inom kundföretaget.........................................................53

7.5 Sammanfattning av identifierade problem........................................................54

8 Resultat och slutsatser............................................................................................56

8.1 Möjli gheter som föreligger i RE-processen......................................................56

8.2 Problem som föreligger i RE-processen...........................................................57

8.3 Slutsatser...........................................................................................................57

9 Diskussion................................................................................................................59

9.1 Utvärdering av arbetet ......................................................................................59

9.2 Gjorda erfarenheter ...........................................................................................60

9.3 Förslag på framtida arbete................................................................................60

Referenser...................................................................................................................62

Bilaga 1 - Intervjufrågor ..............................................................................................i

Bilaga 2 – Intervju respondent 1................................................................................ii



II I

Bilaga 3 – Intervju respondent 2.............................................................................viii

Bilaga 4 – Intervju respondent 3.............................................................................xiii

Bilaga 5 – Intervju respondent 4..............................................................................xx

Bilaga 6 – Intervju respondent 5...........................................................................xxiv



1 Introduktion

1

1 Introduktion
I alla verksamheter återfinns någon form av informationssystem (IS) vars uppgift är
att till handahålla information som hjälper verksamheten att uppnå sina mål och
förbättra effektiviteten i sina processer (Avison och Fitzgerald, 1995). Ett IS har ingen
mening i sig, utan existerar för att tjäna sin verksamhet (Andersen, 1994) och är
en resurs för verksamheten (Avison och Fitzgerald, 1995). Wieringa (1996) menar
att en verksamhet inte kan överleva speciellt l änge utan ett fungerande IS. Ett
till fredsställande IS, som tjänar sin verksamhet, är även en konkurrensfördel
(Andersen, 1994; Avison och Fitzgerald, 1995).

Hur till fredsställande ett IS bli r för sin verksamhet beror till stor del på dess förmåga
att till godose kundens och användarnas behov och förväntningar och det är således
systemutvecklarens uppgift att leverera ett sådant IS (Loucopoulos och Karakostas,
1995). Trots denna kännedom återfinns idag betydande kriti k som säger att många IS
inte utför vad deras användare kräver och en konsekvens av detta är att många IS inte
används fullt ut (Flynn, 1996).

Att, vid utveckling av IS, förstå, dokumentera och validera de behov (krav) som
föreligger är avgörande för att det slutliga IS ska bli till fredsställande (Pohl, 1996).
Denna tidiga och kriti ska fas inom informationssystemutveckling kallas Requirements
Engineering (RE) (Pohl, 1994). RE är en nyckelaktivitet för att utveckla ett IS som
möter förväntningarna från användare och kunder, som levereras i tid och som är
utvecklat inom givna budgetramar (Loucopoulos och Karakostas, 1995). Slutresultatet
av RE-processen är kravspecifikationen där de krav som ställs på det framtida IS
sammanställs (Bubenko och Wangler, 1992; Loucopoulos och Karakostas, 1995;
Macaulay, 1996).

Ju senare i utvecklingsarbetet felaktigheter som gjorts i RE-processen upptäcks, desto
dyrare, om alls möjli gt, bli r de att korrigera (Wieringa, 1996). Boehm (1981 i Lubars
et al, 1993) säger att ett fel som först upptäcks vid programmeringen av IS kostar
mellan fem och tio gånger så mycket att korrigera än om det upptäckts under RE-
fasen och om det upptäcks först efter IS implementerats bli r kostnaden mellan 100 till
200 gånger så hög. Då datorutvecklingen, sedan 1981, ökat dramatiskt är dagens IS än
mer komplexa varför siff rorna bör vara minst lika höga idag. Detta stöds av
Sommervill e och Sawyer (1997) vilka säger att fel som upptäcks i ett färdigutvecklat
IS vilket beror på att felaktiga krav specificerats, kostar upp till 100 gånger mer
att korrigera än ett, observera, programmeringsfel. Av denna anledning är den
viktigaste fasen och den viktigaste produkten i systemutveckling RE respektive
kravspecifikationen.

En av de viktigaste faktorerna för att RE-processen ska bli lyckad är att användarna är
delaktiga (El Emam och Madhavji , 1995). Det är användarna som slutligen ska
använda IS och således ska bestämma vilka behov det ska uppfylla (Loucopoulos och
Karakostas, 1995). Då användarna är involverade i processen är möjli gheten större, än
om de inte är involverade, att de bli r positivt inställda till det nya IS och att de
verkligen får det IS de efterfrågat (El Emam och Madhavji , 1995; Flynn, 1996). Om
användarna är involverade i processen kan de se systemutvecklarna som
samarbetspartners vilka alla strävar mot samma mål (Lubars et al, 1993).

De individer som är involverade i utvecklingsarbetet kallas intressenter. Då de olika
intressenterna har olika roller, bakgrund och kunskaper har de även olika mål med IS
(Pohl, 1994). Detta examensarbete avser att undersöka vilka problem och möjl igheter
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som föreligger med avseende på de olika intressenterna då de är involverade i RE-
processen.

I examensarbetets andra kapitel beskrivs begrepp som är centrala för det
problemområde som behandlas. Dessa begrepp är informationssystemutveckling,
krav, kravspecifikation, Requirements Engineering och dess ingående aktiviteter samt
intressenterna i RE-processen. I kapitel tre beskrivs först problemområdet och därefter
följer examensarbetets problemformulering. Dessutom redovisas gjorda
avgränsningar och förväntat resultat. I kapitel fyra framgår vilka metoder som kan
vara aktuella och vilka som valts att användas för att besvara examensarbetets
frågeställning. I kapitlet anges även hur de valda metoderna kommer användas vid
genomförandet. Rapporten fortsätter med kapitel fem som beskriver hur besvarandet
av frågeställningen genomförts. I kapitel sex presenteras, med avseende på
frågeställningen, det material som samlats in under genomförandet. I kapitel sju
presenteras en analys av det insamlade materialet. Kapitlet innehåller även
sammanfattande figurer över vad som framkommit i undersökningen. I kapitel åtta
redovisas kort det resultat och de slutsatser som kan dras av det som framkommit i
analysen. Rapporten avslutas med ett diskussionskapitel där en utvärdering av arbetet
ges och gjorda erfarenheter redovisas. Dessutom ges förslag på fortsatt arbete.
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2 Bakgrund
Detta kapitel ger en bakgrund till det problemområde som behandlas i rapporten.
Begrepp och termer som är centrala för rapportens innehåll diskuteras. Syftet är att ge
en grundläggande förståelse för problemområdet vilket underlättar för läsaren att ta
till sig innehållet i rapporten. De begrepp som tas upp i kapitlet är följande:
informationssystemutveckling, krav, kravspecifikation, Requirements Engineering
och dess ingående aktiviteter samt intressenterna i Requirements Engineering.

2.1 Informationssystemutveckling
Informationssystemutveckling (ISU) är ett omfattande begrepp och det finns många
sätt att betrakta denna process på. Då de problem som behandlas i rapporten återfinns
inom ämnesområdet ISU behövs en förståelse för vad ISU i stora drag innebär. I detta
arbete är de olika synsätten beträffande ISU inte relevanta och här ges därför endast
en översiktlig beskrivning av ISU-processen. För att få denna grundläggande översikt
över ISU används här (främst) boken ” Information Systems Development:
Methodologies, Techniques and Tools”  av Avison och Fitzgerald (1995) vilken anses
vara ett internationellt standardverk inom området.

ISU innebär, vilket termen antyder, att informationssystem (IS) utvecklas. För att
kunna diskutera begreppet ISU behöver även den företeelsen som utvecklas, det vill
säga IS, diskuteras. Även för begreppet IS finns det många olika definitioner. Avison
och Fitzgerald (1995) menar att ett IS är ett system som tillhandahåller uppgifter som
gör att en verksamhets effektivitet förbättras och målen lättare uppnås. Flynn (1996)
definierar i sin tur ett IS som ett system som tillhandahåller procedurer för lagring av
information och som gör information till gänglig, vilket underlättar aktiviteter inom
verksamheten. Avison och Fitzgerald (1995) samt Flynns (1996) förklaringar ger en
förståelse för vad IS används till , men ingen av dem nämner detaljerat vad som
egentligen görs i ett IS. Andersens (1994) definition av ett IS säger mer om vilka
procedurer som utförs i ett IS och han definierar ett IS som ett system för insamling,
bearbetning, lagring, överföring och presentation av information.

Andersen (1994) menar att vilket till vägagångssätt som väljs för ISU bör bero på
vilken typ av IS som ska tas fram. För att få en övergripande förståelse över ISU-
processen beskrivs här dock endast det traditionella sättet att se på ISU. Det
traditionella synsättet på ISU har getts många olika namn. Avison och Fitzgerald
(1995) använder namnet li vscykelmodellen vilket även används i denna rapport.
Många av dagens kända metoder för ISU bygger på detta synsätt och det var det mest
utbredda sättet att se på ISU ända in på 1980-talet (Avison och Fitzgerald, 1995).
Grundtanken för li vscykelmodellen är att utvecklingsprocessen delas upp i ett antal
faser, vilka utförs i en sekvens där föregående fas förutsätts att vara avslutad innan
nästa påbörjas. Detta synsätt fungerar i teorin men bland andra Avison och Fitzgerald
(1995) samt Flynn (1996) påpekar att det i praktiken är omöjli gt att helt lämna en fas
bakom sig, utan att processen i verkligheten är av en iterativ natur. En beskrivning av
livscykelmodellen är dock ett bra sätt att ge en övergripande förståelse över ISU-
processen. Livscykelmodellen kan beskrivas på skilda sätt beroende på vad
tyngdpunkten läggs på, men huvuddragen är desamma. Livscykelmodellen beskrivs i
detta arbete enligt de faser som Avison och Fitzgerald (1995) identifierat, vilka
återges i figur 1.
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Figur 1. Livscykelmodellens faser.

I förstudien undersöks först verksamhetens nuvarande IS. Utifrån undersökningen tas
ett antal övergripande lösningsförslag för ett nytt IS fram. För varje förslag görs en
kostnads- och fördelsanalys vilken belyser hur verksamheten och dess individer
kommer påverkas av lösningen, samt vilka rent ekonomiska konsekvenser den för
med sig. För det lösningsförslag som anses lämpligast görs en övergripande
beskrivning, där de funktioner som systemet ska innehålla redovisas. Förslaget
presenteras sedan för verksamhetens ledning vilken tar ställning till om vald lösning
ska utvecklas eller inte. Systemutredningen innebär en mer ingående och detaljerad
utredning av verksamheten. Genom bland annat intervjuer med personal, genomgång
av dokument och observationer, identifieras problem i verksamheten och vilka krav
som ställs på det framtida IS. I systemanalysen analyseras, med hjälp av de fakta som
tidigare insamlats, det nuvarande IS. Syftet är att försöka förstå det nuvarande IS och
varför det har utvecklats som det gjordes samt slutligen visa hur verksamheten kan
förbättras med ett nytt IS. Systemdesignen involverar både design av datoriserade och
manuella delar av det nya IS. Det designdokument som tas fram innehåller bland
annat in- och utdata för IS och de processer det ska innehålla. Designen bör medföra
att de problem som återfanns i det tidigare IS undviks och att inga nya problem
till förs. Genom att programmera och testa dataprogram, skriva användarmanualer
samt köpa in och installera ny hård- och mjukvara som krävs, kan det nya IS
implementeras. Innan IS tas i bruk utförs kvalitetskontroller och tester. Användarna
får testa IS och de problem som upptäcks åtgärdas. När alla delar av IS fungerar
till fredsställande kan det nya IS tas i bruk och det gamla slopas. En verksamhet och
dess omgivning förändras ständigt varför även IS kontinuerligt måste underhållas;
nya till ägg och korrigeringar av fel som inte upptäckts innan IS togs i bruk görs. Efter
en tid görs en utförlig granskning av IS och då kontrolleras att IS fortfarande
till fredsställer de behov som identifierades i förstudien samt att driftskostnaden för IS
inte blivit högre än beräknat.

Då förändringar i verksamheten och dess omgivning medför att IS inte längre kan
till fredsställa behoven, alternativt då driftkostnaden blivit för hög eller då helt
 nya behov framkommit, utförs hela ISU-processen återigen. Därav namnet
livscykelmodellen.

2.2 Krav
Begreppet krav är omdiskuterat och åsikterna för hur begreppet ska definieras går
isär, men enligt Macaulay (1996) är den mest framstående definitionen IEEE
(Institute of Electrical and Electronics Engineers) Standard 610 (1990). Även Christel
och Kang (1992) samt Loucopoulos och Karakostas (1995) definierar krav efter denna
standard. IEEE definierar ett krav enligt följande:

System-
analys

System-
utredning

System-
design Implemen-

tation

Förstudie

Granskning
& underhåll
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1. Ett vill kor eller en egenskap som användaren behöver för att lösa ett problem
eller uppnå ett mål.

2. Ett vill kor eller en egenskap som måste uppfyllas av ett system eller
systemkomponent för att tillf redsställa ett kontrakt, standard, specifikation eller
annat formellt tvingande dokument.

3. En dokumenterad representation av ett vill kor eller en egenskap enligt 1 eller 2.

Enligt Nordstedts engelsk-svenska ordbok (1994) har engelskans begrepp
”requirements” två olika betydelser på svenska, nämligen krav och behov.
Defintionen för begreppet behov är ” inneboende krav på upphävande av viss brist”
(Språkdata Göteborgs universitet, 1995, sid 115). Behov är således något som behövs
(ett vill kor eller egenskap) för att uppfylla något (ett problem eller mål). Definitionen
säger inte att det vill kor som krävs för att till fredsställa problemet eller målet är något
som måste uppfyllas; problemet eller målet kan kvarstå vilket då även behovet gör.
Definitionen för begreppet krav är ”oeftergivligt önskemål som ofta ställs som vill kor
att utföra eller godta något” (Språkdata Göteborgs universitet, 1996, sid 206). Krav är
således vill kor som måste uppfyllas. Med stöd av detta kan IEEE:s definition delas
upp och enklare förstås; punkt 1 motsvarar termen behov och punkt 2 termen krav.
Inom ISU är dock krav den vedertagna svenska termen för ” requirements” varför
denna används i detta examensarbete. En intressant iakttagelse som kan göras är att
definitionen för begreppet behov innehåller begreppet krav! Detta förhållande vittnar
om att dessa termer är svåra att förklara och definiera. Ovan har dock ett försök att
beskriva hur de båda termerna förhåller sig till varandra gjorts.

Karlsson (1996) menar att begreppet krav antyder att det är något som ovill korligen
måste uppfyllas, men påpekar att det är ytterst få krav som, oavsett vad de kostar eller
hur lång tid de tar att realisera, absolut måste uppfyllas. Med stöd av sitt resonemang
beskriver Karlsson (1996) ett krav som en önskvärd egenskap hos en företeelse och
menar att hur önskvärd en egenskap egentligen är ofta beror på kostnaden för att
uppfylla eller realisera kravet.

Karlssons (1996) beskrivning kan till ämpas inom ISU vilket styrks i föregående
kapitel; en aspekt av vilken lösning som väljs i förstudien är kostnaden. I kapitel 2.4.2
ges även förståelse för att alla krav inte kan till godoses av ett IS. Karlssons (1996)
beskrivning av krav kan, med stöd av den tidigare beskrivningen av begreppet behov,
jämställas med punkt 1 i IEEE:s definition. Hans tolkning tas upp för att den på ett
väldigt enkelt sätt beskriver vad ett krav inom ISU i ett initialskede ska ses som;
behoven i en verksamhet är många och i initialskedet av ISU finns flera tankar och
ideér om vad IS ska uppfylla. För att ett ISU-projekt ska kunna slutföras måste dock
de krav som ska uppfyllas av IS väljas och fastslås (vilket görs i kravspecifikationen,
se kapitel 2.3) och då gäller, med stöd av den tidigare beskrivningen av begreppet
krav, punkt 2 i IEEE:s standard. Eftersom IEEE:s definition ger den mest fullständiga
beskrivningen av krav är det den tolkningen som följs i detta arbete.

En annan aspekt på krav är om de ska beskriva vad som ska uppfyllas eller hur det
ska uppfyllas. Den traditionella åsikten är att kraven i kravspecifikationen (se kapitel
2.3) endast ska ta upp vad-aspekten, vilken exempelvis Macaluay (1996), Pohl (1996)
och Wieringa (1996) förespråkar.

Karlsson (1996), Loucopoulos och Karakostas (1995) samt Sommervill e och Sawyer
(1997) menar dock att det traditionella synsättet inte är till ämpbart i praktiken. Ett
exempel som Loucopoulos och Karakostas (1995) ger är kravet: IS måste vara
förenligt med existerande client-serverarkitektur. Loucopoulos ock Karakostas (1995)
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säger att ett sådant krav inte kan ignoreras ända till designfasen då det i sin natur leder
till en begränsning i hur designen av IS kan skapas. Loucopoulos och Karakostas
(1995) påpekar dock att kravet ska beskrivas på en arkitekturisk nivå snarare än att ge
detaljerade designinstruktioner. Det är viktigt att inte lösningsalternativen begränsas
mer än nödvändigt då kraven beskrivs (Karlsson, 1996). De som arbetar vidare med
framtagna krav är oftast programmerare (Sommervill e och Sawyer, 1997).
Programmerare kan bättre relatera till im plementationsbeskrivningar än abstrakta
problembeskrivningar menar Sommervill e och Sawyer (1997).

Med stöd av ovanstående dras slutsatsen att även hur-aspekter på krav kan och i vissa
fall måste användas. Genom att beskriva hur-aspekter på en odetaljerad nivå kan
designern få ytterligare information om vad som efterfrågas vilket förenklar dennes
arbete. Även användare kan ha direkta krav på hur saker ska utföras säger Karlsson
(1996) men det vanligaste är att de uttrycker sina behov i vad-termer.

2.2.1 Funktionella krav och icke-funktionella krav

Krav kan delas upp i olika typer och Yeh och Zave (1980 i Karlsson, 1996) framför
att den traditionella uppdelningen av krav är en uppdelning i funktionella krav
respektive icke-funktionella krav.

Funktionella krav beskriver vad ett IS ska göra (tjänster) och icke-funktionella krav är
begränsningar för hur de funktionella kraven kan implementeras (Sommervill e och
Sawyer, 1997). Karlsson (1996) beskriver i sin tur icke-funktionella krav som
egenskaper IS ska uppfylla, men som inte kan karaktäriseras som tjänster hos
systemet. Exempel på icke-funktionella krav är: till förlitli ghet, till gänglighet,
användbarhet, effektivitet, säkerhet och kapacitet (Loucopoulos och Karakostas,
1995).

Karlsson (1996), Loucopoulos och Karakostas (1995) samt Sommervill e och Sawyer
(1997) framför att det är svårt att skilj a de båda kravtyperna ifrån varandra. Karlsson
(1996) menar att det ofta är enklare och bättre att helt undvika denna uppdelning av
krav. Skälet till en indelning av krav i kategorier är att underlätta kommunikation,
men då distinktionen mellan funktionella och icke-funktionella krav inte är entydig
kan kommunikationen istället försämras säger Karlsson (1996). Indelningen har tagits
upp då den trots nackdelarna ofta används inom ISU.

2.2.2 Andra kravindelningar

Även om uppdelningen i funktionella och icke-funktionella krav är den kravindelning
som normalt används finns det andra uppdelningar som är värda att diskutera och
använda. I detta kapitel beskrivs dels en kravindelning som delar upp krav i normala,
förväntade och sensationella, samt en indelning som skilj er mellan vitala och
önskvärda krav.

Ett sätt att karaktärisera krav på är efter deras förmåga att till fredsställa de olika
intressenternas behov (Karlsson, 1996). Figur 2 visar sambandet mellan
kravuppfyllnad och kundtill fredsställelse för de tre kravtyperna som Zultner (1992 i
Pressman, 1997; 1993 i Macalulay, 1996) och Cohen (1995 i Karlsson, 1996)
identifierat:
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• Normala krav
Dessa krav är sådana som ofta är uttalade av kund eller användare och därav är
enkla att identifiera. Graden av kundtill fredsställelse om denna kravtyp
till godoses följer proportionellt med hur väl de uppfylls.

• Förväntade krav
Dessa krav är så fundamentala för kund eller användare att de ej uttalas.
Eftersom kraven tas för givna ökar inte, om kravtypen till godoses,
kundtill fredsställelsen. Om kravtypen inte till godoses sjunker däremot
kundtill fredsställelsen regressivt med graden av avsaknad kravuppfyllelse. För
att kunna identifiera denna typ av krav behövs ofta stor domänkunskap
(Karlsson, 1996). Domänkunskap definieras i detta examensarbete som kunskap
om den verksamhet eller del av verksamheten som det efterfrågade IS ska
till höra.

• Sensationella krav
Dessa krav är exempelvis tekniska möjli gheter som kunden inte är medveten om
och som därför inte uttalas. Kraven överträffar kundens förväntningar och om
kravtypen till godoses ökar kundtill fredsställelsen progressivt med hur väl de
uppfylls. Om de inte uppfylls leder det heller inte till mi nskad
kundtill fredsställelse.

Figur 2. Tre typer av krav: sensationella, normala och förväntade. (Efter
Karlsson, 1996, sid 11)

Loucopoulus och Karakostas (1995) säger att hur till fredsställande ett IS bli r för en
verksamhet till  stor del beror på dess förmåga att till godose kundens och användarnas
behov och förväntningar. Det är därför viktigt att, enligt denna karaktärisering,
identifiera vilken typ av krav ett kundbehov egentligen är. Både huvudfunktionerna
för ett IS (vilka kategoriseras som normala krav) och förväntade krav måste
identifieras och till godoses för att uppnå en hög kundtill fredsställelse. Att identifiera
kraven efter dess förmåga att till fredsställa intressenterna kan därför vara avgörande
för hur till fredsställande ett nytt IS bli r.

Ytterligare ett sätt att skilj a kraven åt är enligt British Standard 6719 vilken Pohl
(1994) rekommenderar. Enligt standarden görs en uppdelning mellan vitala och
önskvärda krav. Vitala krav är sådana som helt måste uppfyllas och önskvärda krav är
sådana som inte tvunget måste till godoses till önskad nivå (Pohl, 1994). Inom ramen
för denna rapport tolkas denna karaktärisering som mer inriktad på vad som är
avgörande för att IS ska fungera. För att ett utvecklat IS ska vara till kundens
belåtenhet måste självklart alla vitala delar av IS fungera till fredsställande. En

Sensationella krav

Grad av kravuppfyllnad

Grad av tillfredställelse

Normala krav

Förväntade krav
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identifiering av vilka krav som är vitala och vilka som är önskvärda kan därför hjälpa
systemutvecklaren i dennes strävan att utveckla ett till fredsställande IS.

Indelningen i funktionella och icke-funktionella krav, vilken ofta används, syftar inte
till att försäkra sig om en hög kundtill fredsställelse eller avgöra vilka krav som
tvunget måste till godoses. Karlssons (1996) och British Standard 6719 (1986 i Pohl,
1994) kravindelningar kan därför vara ett komplement till  den traditionella
indelningen.

2.3 Kravspecifikation
Den samlade dokumentationen av de krav som arbetats fram i systemutredningen
och systemanalysen kallas traditionellt för kravspecifikation (Loucopoulos och
Karakostas, 1995). Sommervill e och Sawyer (1997) säger att kravspecifikationen
används som ett kommunikationsunderlag mellan kunden, användarna,
systemutvecklaren och systemförvaltaren. Således måste kravspecifikationen vara
skriven på ett sådant sätt att den kan vara förståelig av en rad olika
intressenter (Sommervill e och Sawyer, 1997). En tydligare beskrivning av vad
kravspecifikationen kan används till och några olika möjl iga syften ges nedan
(Bubenko, 1993; Loucopoulos och Karakostas, 1995):

• Kommunikation mellan intressenterna
Kravspecifikationen ska ge en gemensam förståelse för domänen, verksamheten
och det tänkta IS.

• Fungera som ett kontrakt mellan systemutvecklare och kund
Denna situation uppkommer då kunden kontrakterar en utomstående
systemutvecklare istället för att utveckla IS själv.

• Vara ett underlag för utvärdering av det färdiga IS
Kravspecifikationen kan användas som underlag för acceptanstester av IS.

Det finns en rad olika förslag på hur en kravspecifikation ska framställas
(Loucopoulos och Karakostas, 1995) vilket beror på att det inte finns ett sätt som
allti d är det lämpligaste. Loucopoulos och Karakostas (1995) anser dock att följande
delar generellt bör ingå i en kravspecifikation:

• Verksamhetsmodeller

• Funktionella krav

• Icke-funktionella krav

Verksamhetsmodellerna ska ge en förståelse för domänen som IS ska implementeras
i. Modellerna hjälper intressenterna att utveckla en gemensam förståelse för de
problem som föreligger i domänen menar Loucopoulos och Karakostas (1995). Alla
krav, både funktionella och icke-funktionella, som ska till godoses av IS måste tas med
i kravspecifikationen. Vikten av att även ha identifierat om de olika kraven är
normala, förväntade eller sensationella bör dock påpekas. Genom identifieringen
förenklas förståelsen av vilka följderna bli r om ett visst krav inte kan till godoses.
Identifieringen gör det möjli gt att avgöra vilka krav som är viktigast för kunden och
därav värda att lägga ner mer resurser på i utvecklingen.

Det finns en rad egenskaper som är önskvärda hos innehållet i en kravspecifikation.
Christel och Kang (1992), Karlsson (1996), Loucopoulos och Karakostas (1995),
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Macaulay (1996), Pohl (1994, 1996) samt Sommervill e och Sawyer (1997) hänvisar
till IEEE Standard 830 (1984 i Macaulay, 1996), vilken menar att en bra
kravspecifikation bör vara:

• Entydig
I början av detta kapitel sades att kravspecifikationen är ett
kommunikationsunderlag som måste vara förståeligt för en rad olika
intressenter. En entydig kravspecifikation måste beskrivas med ett så pass
formellt språk att kraven inte kan tolkas på olika sätt av olika personer. Lubars
et al (1993) tar upp ett problem med denna punkt: En hög grad av formellt språk
är mindre öppen för tolkningar men gör samtidigt kravspecifikationen oflexibel,
ett informellt språk gör specifikationen enklare att modifiera men är abstrakt
och öppet för flera tolkningar. Ett formellt språk, vilket underlättar designen, är
även ofta svårförståeligt för användarna (Macaulay, 1996). Flynn (1996)
påpekar att specifikationen ska ge en strukturerad översikt av det tänkta IS, men
att ett naturligt språk ska användas. Således måste en avvägning över hur hög
grad av formellt språk som ska användas göras.

• Fullständig
I en fullständig kravspecifikation är alla krav inkluderade, både funktionella och
icke-funktionella (Macaulay, 1996).

• Verifierbar
Verifiering är processen att avgöra om produkten från en given fas uppfyller de
krav som fastställts i en tidigare fas (IEEE, 1983 i Loucopoulos och Karakostas,
1995). Kravspecifikationen måste således vara beskriven på ett verifierbart sätt.
Detta diskuteras närmare i kapitel 2.4.4.

• Konsistent
Termer och beteckningar måste beskrivas på ett konsekvent sätt i hela
kravspecifikationen (Macaulay, 1996). Det är även viktigt att inga motsägelser
eller kravkonflikter återfinns (Karlsson, 1996).

• Modifierbar
Det ska vara enkelt att använda kravspecifikationen vilket ställer krav på hur
den är strukturerad och organiserad (Macaulay, 1996). Det ska inte vara
nödvändigt att skapa en helt ny specifikation varje gång en förändring görs.
Sommervill e och Sawyer (1997) påpekar att om specifikationen inte är enkel att
modifiera samlas ofta förändringarna på hög och en ny version skapas först
när antalet ändringar blivit så många att det är kostnadsmässigt försvarbart.
Detta leder till att fel (ändringar) förbli r orättade och användare av
kravspecifikationen kan bli vilseledda.

• Spårbar
Det ska vara möjli gt att spåra ursprunget för ett krav samt vara möjli gt att spåra
alla dokument som senare producerats utifrån kravspecifikationen (Macaulay,
1996).

• Användbar under dr ift- och underhållsfasen
Det ska vara möjli gt att referera till och modifiera kravspecifikationen under
hela IS livstid (Macaulay, 1996).

Christel och Kang (1992) säger att litteraturen inom området är förhållandevis
överens om att IEEE:s definition på en bra kravspecifikation är lämplig. Källan är inte
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helt ny men då även senare litteratur hänvisar till IEEE:s definition är det styrkt att
detta fortfarande är den dominerande synen, vilken även följs i denna rapport.

Christel och Kang (1992), Karlsson (1998) samt Sommervill e och Sawyer (1997)
anser även att en prioritering av kraven i specifikationen måste göras. Karlsson (1998)
menar att den tid och de resurser som är avsatta till ett ISU-projekt oftast inte räcker
för att implementera alla krav. En noggrann och systematisk prioritering av de krav
som inte tvunget måste till godoses av IS ska göras anser Karlsson (1998). Som
underlag för prioriteringen kan någon av de kravindelningar som diskuterades i
kapitel 2.2.2 användas. Tolkningen som görs i detta examensarbete är att båda dessa
indelningar är lämpliga men de lägger tyngdpunkten på olika saker. Uppdelningen i
normala, förväntade och sensationella krav (se Karlsson, 1996) lägger vikten vid att
kunden bli r till fredsställd och uppdelningen i vitala och önskvärda krav (British
Standard 6719 i Pohl, 1994) är mer inriktad på vad som är avgörande för att IS ska
fungera. Båda synvinklarna är viktiga och åtminstone någon form av prioritering
beträffande kraven bör göras. Då kännedom för vilka krav som tvunget måste
till godoses finns, minskar risken för att ett ISU-projekt sväller till en oöverskådlig
omfattning. Vidare bör möjli gheten att resultatet bli r till fredsställande samt att
uppsatta kostnads- och tidsramar hålls öka.

2.4 Requirements Engineer ing
I denna rapport har de engelska begreppen inom Requirements Engineering (RE) inte
översatts till svenska, vilket beror på att ingen allmänt vedertagen översättning
existerar. Genom att använda engelska begrepp minskar risken för att läsaren ska
misstolka innehållet och gör det enklare att sammankoppla innehållet till annan
litteratur inom området.

Requirements Engineering är en identifierbar och viktig aktivitet inom ISU
(Wieringa, 1996). Systemutvecklare och forskare är idag överens om att RE-steget
existerar och återfinns i den tidiga delen av ISU livscykel (Pohl, 1994). RE kan
jämföras med faserna systemutredning och systemanalys i li vscykelmodellen, vilken
beskrevs i kapitel 2.1. Slutresultatet av RE-processen är kravspecifikationen och
processen innehåller således aktiviteter vilka leder till att en kravspecifikation
slutligen kan skapas (Bubenko och Wangler, 1992; Loucopoulos och Karakostas,
1995; Macaulay, 1996). Det finns olika åsikter om vad RE innebär och nedan följer
några defintioner av RE:

RE kan definieras som en systematisk process bestående av att utveckla krav genom
en iterativ, ömsesidig process bestående av analysera problemet, dokumentera
resultatet av observationerna i olika representationsformer och kontrollera
exaktheten i den förståelse som uppnåtts (Pohl, 1994).

Det finns även andra definitioner vilka dock inte är li ka detaljerade, exempelvis:

RE involverar alla aktiviteter för att upptäcka, dokumentera och underhålla krav
(Sommervill e och Sawyer, 1997).

eller

RE är en process bestående av kravanalys och specificering av beteende hos IS
(Wieringa, 1996).
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Definitionen som Pohl (1994) ger säger, till skill nad från de andra definitionerna, att
RE-processen är ömsesidig, det vill säga att alla inblandade intressenter måste vara
överens. Om hänsyn endast tas till t ekniska aspekter leder det ofta till att
förväntningarna från minst en intressentgrupp inte till fredsställs, vilket i sin tur ger ett
misslyckat resultat för hela ISU-processen (Macaulay, 1997). Definitionen säger
vidare att resultatet ska dokumenteras på flera sätt vilket är en förutsättning för att
samtliga inblandade, oavsett kunskaper och bakgrund, ska ha möjli ghet att
till godogöra sig informationen. Slutligen menar Pohl (1994) att en kontroll av att alla
inblandade förstår innehållet i kravspecifikationen ska göras. Denna inställning till
RE-processen stämmer väl överens med den, i rapporten, tidigare diskussionen om att
det är graden av kundtill fredsställelse som är avgörande för hur till fredsställande ett
IS bli r. I denna rapport följs, med stöd av ovanstående beskrivning, Pohl (1994)
definition av RE vilken även Loucopoulos och Karakostas (1995) och Macaulay
(1996) hänvisar till .

I de nedanstående underkapitlen förklaras de olika aktiviteterna som ingår i RE-
processen. De olika synsätten för RE har gjort att olika författare gett aktiviteterna i
processen olika namn. Då det är Pohls (1994) definition av RE som följs i rapporten
beskrivs även RE-processen utifrån de aktiviteter Pohl (1994) delar upp processen i.
De olika aktiviteterna är:

• Requirements Elicitation (Framtagande av krav)

• Requirements Negotiation (Kravförhandling)

• Requirements Specification (Kravspecificering)

• Requirements Validation (Kravvalidering)

De förklaringarna som återfinns inom parentes efter varje aktivitet är ett försök till att
ge aktiviteterna en innebörd på svenska.

2.4.1 Requirements Elicitation

För att kunna lösa någon annans problem måste först kunskap om problemdomänen
införskaffas (Loucopoulos och Karakostas 1995; Pohl, 1996). Denna kunskap
införskaffas i aktiviteten Requirements Elicitation.

Några olika syften med aktiviteten kan identifieras. Loucopoulos och Karakostas
(1995) menar att syftet med Requirements Elicitation är att förvärva kunskap som är
relevant för problemet, vilken kan användas för att producera en formell specifikation
(kravspecifikation) över vad som krävs för att lösa problemet. Pohl (1996) säger i sin
tur att målet med Requirements Elicitation är att göra dold kunskap om problemet
tydlig på ett sådant sätt att alla inblandade i processen kan förstå. Sommervill e och
Sawyer (1997) säger att Requirements Elicitation innefattar de aktiviteter som är
inblandade i att upptäcka vilka krav som ett framtida IS ska till godose.

Olika författare lägger således tyngdpunkten på olika saker. Samtliga givna syften är
dock korrekta i någon mening. För att få en fullständig bild av Requirements
Elicitation kan ovanstående syften sammanfattas enligt följande:

Målet med Requirements Elicitation är att samla in kunskap om problemet
(Loucopoulos och Karakostas, 1995) och de krav som ställs på det framtida IS
(Sommervill e och Sawyer, 1997). Informationen ska vara så tydlig att alla
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intressenter kan förstå och ta del av den (Pohl, 1996) samt möjli ggöra framställandet
av en kravspecifikation (Loucopoulos och Karakostas, 1995).

Kunskapen om problemdomänen kan oftast inte erhållas från endast en källa och
därför måste de olika kunskapskällorna först identifieras (Loucopoulos och
Karakostas, 1995; Pohl, 1996). Några exempel på kunskapskällor är användare,
domänexperter, dokumentation om domänen och det existerande IS (Loucopoulos och
Karakostas, 1995). Aktiviteten bli r än mer komplex då kunskapen är representerad i
en mängd olika former, allti från beskrivningar i naturligt språk och skisser till
formella modeller (Loucopoulos och Karakostas, 1995; Pohl, 1996). Genom att
studera de olika kunskapskällorna införskaffas kunskap om domänen och därefter
avgörs vilken information som är relevant för det aktuella problemet (Loucopoulos
och Karakostas, 1995).

De metoder som traditionellt används för att utvinna önskad kunskap är observation,
analys av dokument angående det existerande IS, analys av dokument angående
önskat IS och intervjuer eller användandet av frågeformulär (Flynn, 1996).
Gruppseminarier är en annan metod som ämnar ge intressenterna en delad förståelse
för de involverade frågeställningarna (Loucopoulos och Karakostas, 1995).

Requirement Elicitation är en aktivitet som pågår under hela RE-processen och i slutet
av processen bör systemutvecklaren ha blivit en expert på problemdomänen
(Loucopoulos och Karakostas, 1995). Om så inte bli r fallet leder det troligen till att
någon viktig aspekt inte tas under övervägande, eller inte övervägs på rätt sätt och det
IS som implementeras inte till handahåller den lämpligaste lösningen till kundens
problem (Loucopoulos och Karakostas, 1995). Macaulay (1996) påpekar att en
nyckelfaktor i RE-processen är att samtliga inblandade, det vill säga även användarna,
utvecklar, för ändamålet, lämplig kunskap och förståelse. Under processen ska
användarna få förståelse för vilka deras verkliga (kan skilj a sig från de som
ursprungligen angivits) behov är (Jarke och Pohl, 1994). Genom metoder som
gruppseminarier får även olika användargrupper förståelse och kunskap om vad som
är viktigt för var och en, vilket kan leda till ökad förståelse och enighet kring den
slutliga lösningen.

2.4.2 Requirements Negotiation

Målet med Requirements Negotiation är att, mellan de olika intressenterna (de
mest framträdande beskrivs i kapitel 2.5) i RE-processen, åstadkomma en
överenskommelse om kraven för det framtida IS (Pohl, 1996; Sommervill e och
Sawyer, 1997). En gemensam överenskommelse behövs för att undvika att dyrbara
korrigeringar ska behöva göras senare i utvecklingsarbetet (Pohl, 1994). Då de olika
intressenterna har olika roller, bakgrund och kunskaper har de även olika mål med IS
(Pohl, 1994). Detta faktum leder till att intressenterna har olika och ofta motstridiga
krav på IS (Pohl, 1996). Under den pågående Requirements Negotiation-processen
upptäcks tidigare frånvarande krav, kravkonflikter, tvetydiga krav och orealistiska
krav (Sommervill e och Sawyer, 1997). Konflikterna måste lösas och en bedömning
om ett kravs fördelar rättfärdigar dess kostnad måste göras, säger Sommervill e och
Sawyer (1997).

Konflikter är ofta inte tydligt uttryckta, eller är från början till och med okända, och
därför måste konflikterna först framställas på ett klart sätt i aktiviteten (Pohl, 1996).
Rent emotionella konflikter ska undvikas (Pohl, 1996; Sommervill e och Sawyer,
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1997). Då konflikterna är uttryckta i klarspråk undersöks argumentationen för och
emot de olika motstridiga kraven och de underliggande orsakerna klargörs (Pohl,
1996). Systemutvecklaren kan förklara vad konsekvenserna bli r om ett visst krav
till godoses vilket ger kunden och användarna ny kunskap (Curtis et al, 1988). Utifrån
argumentationen väljs slutligen det lämpligaste alternativet (Pohl, 1996). Efter att ha
diskuterat kravkonflikterna har en kompromiss skapats, vilken förhoppningsvis
till fredsställer alla inblandade intressenter (Sommervill e och Sawyer, 1997).

Det ideala är att en prioritering av krav, vilket diskuterades i kapitel 2.3, redan görs i
aktiviteten Requirements Elicitation (Sommervill e och Sawyer, 1997). Det är dock
svårt att göra prioriteringar innan en komplett bild av kraven finns säger Sommervill e
och Sawyer (1997). Detta förhållande leder till att, om en prioritering av krav ska
göras, genomförs även detta lämpligen inom denna aktivitet.

2.4.3 Requirements Specification

Målet i denna aktivitet är att skapa en kravspecifikation som ska användas i de
efterföljande faserna i ISU. Begreppet kravspecifikation beskrevs i kapitel 2.3.

Informationen som används för framställandet av kravspecifikationen kommer
vanligtvis från aktiviteterna Requirements Elicitation och Requirements Negotiation
(Pohl, 1996). Informationen är från början representerad i en mängd olika format
(exempelvis skisser, formella modeller och naturligt språk) och måste således
konverteras till det format som ska användas i kravspecifikationen (Pohl, 1996). Efter
att intressenternas krav transformerats till kravspecifikationens format kontrolleras
kraven genom aktiviteten Requirements Validation. Genom kontrollen säkerställs att
innehållet i specifikationen är konsistent och entydigt beskrivet (Pohl, 1996).

2.4.4 Requirements Validation

Aktiviteten Requirements Validation kan delas upp i två delar; verifiering och
validering (Pohl, 1996). En kortfattad beskrivning av skill naden mellan de båda
begreppen ger Boehm (1981 i Pressman, 1997; 1984 i Pohl, 1996). Verifiering vill
svara på frågan ” skapar vi IS rätt?”  och validering vill svara på frågan ” skapar vi rätt
IS?” .

I verifieringen avgörs om produkten (exempelvis kravspecifikationen) från en given
fas uppfyller de krav som fastställts i en tidigare fas menar IEEE (1983 i Loucopoulos
och Karakostas, 1995). En vanlig syn är att verifiering endast betyder att det
framtagna IS kontrolleras mot kravspecifikationen. Oberoende av vilket synsätt på
verifiering som används är det en kontrollaktivitet där det allti d måste finnas något
dokument att verifiera emot. Det dokument som en produkt verifieras emot förutsätts
vara korrekt. Det går exempelvis att kontrollera det framtagna IS eller systemdesignen
mot kravspecifikationen och kravspecifikationen mot de krav som dokumenterats och
förhandlats fram i Requirements Elicitation och Requirements Negotiation. För de
dokumenterade kraven finns det dock inte någon modell eller dokument de kan
verifieras emot (Loucopoulos och Karakostas,1995; Sommervill e och Sawyer, 1997).
Det går inte att formellt bevisa att de dokumenterade kraven är de rätta för kundens
behov. Ursprunget för kraven återfinns i användarnas medvetande och vi kan bara
skaffa oss en övertygelse eller tro på att de är de rätta säger Loucopoulos och
Karakostas (1995). För att etablera och rättfärdiga en övertygelse att det specificerade



2 Bakgrund

14

IS är det mest lämpade för användarna måste istället en validering utföras
(Loucopoulos och Karakostas, 1995).

Valideringen går ut på att avgöra om de specificerade kraven stämmer överens med
kravägarnas avsikter och ursprungliga behov (Bubenko och Wangler, 1992;
Loucopoulos och Karakostas, 1995; Flynn, 1996; Pohl, 1996). Validering kan inte
utföras av endast analytiker; kravägarnas (se kapitel 2.5) deltagande är allti d
nödvändigt (Loucopoulos och Karakostas, 1995). Loucopoulos och Karakostas (1995)
säger att avsikten med valideringen inte är att bevisa att kraven är de rätta utan
avsikten är att identifiera och rätta till felaktigheter. Desto tidigare i ISU felaktigheter
upptäcks, desto mindre kostsamma bli r följderna (Bubenko och Wangler, 1992;
Loucopoulos och Karakostas, 1995; Sommervill e och Sawyer, 1997). Fel som
upptäcks i ett färdigutvecklat IS vilket beror på att felaktiga krav specificerats kostar
upp till 100 gånger mer att korrigera än ett programmeringsfel (Sommervill e och
Sawyer, 1997).

Då valideringen görs i samarbete med kravägarna måste de tekniker som används
kunna förstås av dessa. Exempel på tekniker är prototyping, simulering och
omskrivning (Bubenko och Wangler, 1992; Loucopoulos och Karakostas, 1995).
Genom en prototyp av det tänkta IS kan kravägarna kontrollera att beteendet stämmer
överens med deras avsikter och genom simuleringar utförs kontroller av hur till ståndet
hos olika processer påverkar andra processer i IS (Loucopoulos och Karakostas,
1995). Då språket i kravspecifikationen i hög grad är formellt och tänkt att förstås av
designers och programmerare kan dokumentet vara svårförståeligt för användarna
(Macaulay, 1996). Genom en omskrivning av den formella dokumentationen till ett
mer naturligt språk kan dess innehåll l ättare diskuteras och valideras av kravägarna
(Bubenko och Wangler, 1992; Loucopoulos och Karakostas, 1995).

Requirements Validation sker återkommande under hela RE-processen (Loucopoulos
och Karakostas, 1995; Pohl, 1996). Behovet av aktiviteten uppstår då ett krav eller en
samling krav upptäcks (Requirement Elicitation) eller specificeras (Requirements
Specification) (Loucopoulos och Karakostas, 1995; Pohl, 1996). Requirements
Validation är ett försök att kvalitetssäkra RE-processen och till ägg, borttagningar
samt modifieringar av kraven bör fortgå till s kravspecifikationen stämmer överens
med kundens/användarnas förväntningar säger Loucopoulos och Karakostas (1995).

2.5 Intressenterna i RE-processen
De individer som är involverade i ISU kallas intressenter. I figur 3 framgår
förhållandet mellan de mest framträdande intressenterna i RE-processen och hur de
kan överlappa varandra. Det finns ett antal olika intressenttyper och vilken
intressenttyp en individ till hör beror på vilken roll han/hon har i processen. En och
samma individ kan ha flera roller i processen och därav ingå i flera intressenttyper på
samma gång (Wieringa, 1996; Persson, 1999).

ISU involverar två organisationer; utvecklingsföretaget och kundföretaget (Wieringa,
1996). I kundföretaget återfinns i huvudsak två olika intressenter; kunden och
användarna. Kunden är den som efterfrågat och betalar för ISU och användarna är de
inom verksamheten som slutligen kommer använda det framtida IS (Wieringa, 1996).
De som står för utvecklingen av IS är systemutvecklarna (utvecklingsföretaget).
Systemutvecklarna har flera roller och kan delas upp i följande intressenter;
analytiker, designer och programmerare. Analytikern utreder kraven för det IS
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användarna vill ha och producerar kravspecifikationen (Flynn, 1996). Designerns
uppgift kan ses som processen att uppfinna, välja, utveckla, utforma och bestämma
”någots” funktioner, kännetecken, form, beteenden, möjli gheter och begränsningar
(Stolterman, 1992 i Sjöberg 1994). I detta examensarbete anses inte designerns roll i
ISU vara lika omfattande och fri som Stolterman (1992 i Sjöberg 1994) menar, utan
designerns handlingsfrihet är styrd av vad som framgår i kravspecifikationen. Dock
kan designern, med stöd av sin kunskap om datasystem, förse analytiker och
användare med rekommendationer och förslag då kravspecifikationen arbetas fram.
Programmeraren skriver programkod och står för implementeringen av IS (Flynn,
1996). En mer övergripande intressenttyp är kravägaren vilket är den eller de
individer som framställt ett visst krav på IS och som vill att det till fredsställs.
Kravägaren är någon med befogenhet att definiera krav på det framtida IS (Persson,
1999). Kravägaren är i de flesta fall en användare men kan även vara kunden eller en
systemutvecklare. Kund och systemutvecklare kan exempelvis ställa krav på vilken
hårdvara som ska användas. Kunden kan av kostnadsskäl begränsa valen och
systemutvecklaren kan kräva att viss hårdvara införskaffas för att kunna till handahålla
den lämpligaste lösningen.

Figur 3. Intressenter i RE-processen.

Om systemutvecklaren även ska stå för underhållet av IS kan den ses som en
användare och användaren kan genom att delta i analysarbetet även ses som
systemutvecklare. Kunden kan även ses som användare av IS genom att exempelvis
ledningen kommer att använda det framtida IS. I mindre verksamheter, med få
anställda, kan dessa intressenter ofta vara samma individer. En systemutvecklare kan
inta alla roller som systemutvecklaren delas upp på. Då ISU blivit en mycket komplex
process är dock, i dagens utvecklingsföretag, systemutvecklarna ofta specialiserade på
någon av de definierade rollerna.

Kravägare

Systemutvecklare

Intressenter

KundAnvändare

Programmerare

DesignerAnalytiker
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3 Problembeskr ivning
I detta kapitel beskrivs problemområdet och de frågeställningar examensarbetet avser
att ge svar på. Gjorda avgränsningar och det resultat som förväntas uppnås redovisas.

3.1 Problemområde och motivering
RE är en nyckelaktivitet för att utveckla ett IS som möter förväntningarna från
användare och kunder (Loucopoulos och Karakostas, 1995). RE-processen innehåller
de aktiviteter (att förstå, dokumentera och validera de behov som föreligger) vilka ska
säkerställa att det framtida IS bli r till fredsställande (Pohl, 1996). Hur till fredsställande
ett IS bli r för sin verksamhet beror till stor del på dess förmåga att till godose kundens
och användarnas behov och förväntningar och det är således systemutvecklarens
uppgift att leverera ett sådant IS (Loucopoulos och Karakostas, 1995). Trots denna
kännedom återfinns idag betydande kriti k som säger att många IS inte utför vad deras
användare kräver och en konsekvens av detta är att ett betydande antal IS inte används
fullt ut (Flynn, 1996). En av de viktigaste faktorerna för att RE-processen ska bli
lyckad är att användarna är delaktiga (El Emam och Madhavji , 1995). Det är
användarna som slutligen ska använda IS och således ska bestämma vilka behov det
ska uppfylla (Loucopoulos och Karakostas, 1995). Då användarna är involverade i
processen är möjli gheten större, än om de inte är involverade, att de bli r positivt
inställda till det nya IS och att de verkligen får det IS de efterfrågat (El Emam och
Madhavji , 1995; Flynn, 1996).

Då de olika intressenterna som är involverade i RE-processen har olika roller,
bakgrund och kunskaper har de även olika mål med IS (Pohl, 1994). Varje
intressentkategori bidrar därför med olika problem och möjli gheter då den är
involverad i processen. Genom att identifiera de problem och möjli gheter som
föreligger för de olika intressenttyperna kan systemutvecklare få en bättre inblick och
förståelse för de andra intressenterna. En kartläggning av dessa problem och
möjli gheter kan vara ett stöd i ISU-processen. Ju senare i utvecklingsarbetet
felaktigheter som gjorts i RE-processen upptäcks, desto dyrare, om alls möjli gt, bli r
de att korrigera (Wieringa, 1996). En grundförutsättning för att det framtida IS ska
till handahålla en till fredsställande lösning är således att slutprodukten från RE-
processen, det vill säga kravspecifikationen, specificerar en sådan lösning. Genom en
ökad förståelse för de olika intressenterna kan systemutvecklaren skapa ett bättre
klimat för samarbete mellan olika intressenter. Ett bättre samarbetsklimat och en ökad
förståelse ökar i sin tur möjli gheten till att RE-processen utförs på ett effektivt sätt och
att kravspecifikationen verkligen specificerar en till fredsställande lösning.

I litteraturen inom området, återfinns idag väldigt lite om problem och möjli gheter på
intressentnivå. Då problem inom RE-processen diskuteras i litt eraturen, görs detta på
en generell och övergripande nivå. Problem som är oerhört centrala på intressentnivå
kan skilj a sig mot de generella problemen och kan, om så är fallet, inte urskilj as
endast genom att undersöka problematiken på en övergripande nivå. Därför kan en
undersökning om problem och möjli gheter på intressentnivå bidra med ny och
värdefull kunskap.
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3.2 Problemformuler ing
Den frågeställning som avses utredas i examensarbetet är följande:

Vilka problem och möjli gheter föreligger för de olika typerna av intressenter som är
involverade i RE-processen?

Med begreppet möjli gheter avses det som respektive intressenttyp, beroende på sin
roll och sina förutsättningar, kan bidra med i processen. Problem är de svårigheter
som finns med att en viss intressenttyp är involverad i RE-processen. Det finns, som
tidigare nämnts, väldigt lite litteratur om problem och möjli gheter på intressentnivå.
En övergripande kartläggning av detta kan därför ses som ett första steg mot ökad
förståelse och insikt i de problem och möjli gheter som föreligger på intressentnivå.
Problemen kan ses som mest intressant att undersöka, men även att identifiera
möjli gheter kan bidra till att underlätta kommunikationen och samarbetet mellan
individerna i RE-processen. Genom att få insikt i de olika intressenttypernas
möjli gheter och begränsningar kan en förståelse för vad de kan bidra med uppnås,
samt hur dessa bidrag kan tas till vara på i processen.

För att svara på frågeställningen avses följande delfrågor besvaras:

• Vad karaktäriserar de olika intressenttyperna som är involverade i RE-
processen?

Avsikten är att genom besvarandet av denna fråga, identifiera vilka möjli gheter
de olika intressenttyperna bidrar med. Genom att skapa generella
intressentprofiler, vilka beskriver intressenternas roll i RE-processen samt deras
förutsättningar att uppnå dessa roller, bör de möjli gheter som de olika
intressenterna bidrar med i processen kunna identifieras. Då området (på
intressentnivå) är outforskat kommer dock kartläggningen av roller och
förutsättningar göras på en övergripande nivå.

• Vilka problem föreligger för de olika intressenttyperna i RE-processen?

Avsikten är därefter att identifiera problem som föreligger för de olika
intressenttyperna som är involverade i RE-processen. Förhoppningen är att
dessa problem därefter, med kartläggningen av intressenttypernas roller och
förutsättningar som underlag, kan kopplas till respektive typ av intressent.

3.3 Avgränsningar
Då arbetstiden är begränsad har frågeställningen avgränsats. Genom avgränsningarna
ökar sannolikheten att resultatet på ett till fredsställande sätt bidrar till ny kunskap.

• Endast generella problem och möjli gheter, vilka allti d kan ses som mer eller
mindre närvarande i ISU, kommer att utredas. Beroende på vilken metod eller
vilken typ av IS som ska utvecklas återfinns olika specifika problem och
möjli gheter med avseende på de olika intressenttyperna. Då området är
outforskat görs dock kartläggningen på en övergripande nivå, vilket i sin tur,
kan ligga till grund för fortsatt och djupare forskning. Projektspecifika problem
och möjli gheter, vilka beror på typ av IS, metod eller situation kommer således
ej att undersökas.

• Undersökningen kommer fokuseras på rollerna användare, kund och analytiker
då det är dessa som är de mest framträdande intressenterna i RE-processen.
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3.4 Förväntat resultat
Förhoppningen är att examensarbetet kommer identifiera problem och möjli gheter
som föreligger i RE-processen med avseende på de involverade intressenttyperna.
Målet med identifieringen av problem och möjli gheter är att bidra till en ökad
förståelse för de olika intressenterna.

Den ökade förståelsen kan förhoppningsvis hjälpa systemutvecklare att skapa ett
bättre klimat för samarbete mellan intressenterna. Genom ett bättre samarbetsklimat
kan RE-processen utföras på ett effektivare sätt vilket förhoppningsvis leder till att en
till fredsställande kravspecifikation enklare kan skapas. Kartläggningen kan även ligga
till grund för fortsatt forskning kring problem och möjl igheter på intressentnivå.
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4 Metod
Det finns flera möjli ga till vägagångssätt för att samla in information som behövs för
att besvara examensarbetets frågeställning. I detta kapitel anges vilka metoder som
kan vara aktuella och vilka som valts att användas. Slutligen anges hur de valda
metoderna kommer användas.

Då området som undersöks i detta examensarbete är relativt outforskat är en studie av
detta slag explorativ i sin natur. För undersökningar som handlar om att tolka och
förstå människors upplevelser är kvalitativt inriktad forskning lämplig (Patel och
Davidson, 1994). Då examensarbetets frågeställning innebär en undersökning av olika
intressenttyper och deras roll i RE-processen, eftersträvas ett kvalitativt resultat. De
metoder som därför kan komma i fråga är:

• Litteraturstudie

• Intervju

• Enkät

• Observation

4.1 Litteraturstudie
Litteratur kan exempelvis användas för att besvara frågeställningar kring faktiska
förhållanden och faktiska skeenden, eller individers upplevelser av detta (Patel och
Davidson, 1994). Som tidigare nämnts finns det väldigt lite litteratur om problem och
möjli gheter på intressentnivå. Detta faktum framkom vid den litteraturstudie som
gjordes i samband med skapandet av inlednings- och bakgrundskapitlet.

Då metoden kan användas för att besvara faktiska förhållanden kan den dock vara
lämplig vid en kartläggande undersökning av intressenttyperna i RE-processen.
Meningen med att skapa intressentprofiler är att kartlägga de faktiska förhållandena
som råder mellan intressenterna. Som en bas för att besvara den första delfrågan i
examensarbetets frågeställning avses därför en litteraturstudie att göras. Avsikten är
att ta fram det som nämns om de olika intressenterna i den befintliga litteraturen.
Genom att kartlägga intressenttypernas förutsättningar i RE-processen bör möjli gheter
de bidrar med kunna identifieras.

Det hade varit önskvärt att även använda litteraturstudie som metod för att besvara
examensarbetets andra delfråga. Då det saknas litteratur som i klartext tar upp
problem på intressentnivå anses dock detta som besvärligt att genomföra. Av denna
anledning kommer inte litteraturstudie användas som metod för att besvara den andra
delfrågan.

4.2 Intervju
För att erhålla ett kvalitativt material av hög kvalitet är intervju lämligt som metod.
Detta beror på att intervju är den lämpligaste metoden då helt ostrukturerade svar på
frågor efterfrågas (Dahmström, 1991). Att svara på ostrukturerade frågor kräver
visserligen ett visst engagemang hos en respondent. Intervjuarens möjli ghet att
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vidmakthålla respondentens intresse för att besvara frågor är dock hög då intervjuaren
och respondenten har direktkontakt (Dahmström, 1991).

Då det, vilket tidigare nämnts, finns väldigt lite litteratur som tar upp examensarbetets
frågeställning kan litteraturstudien behöva kompletteras. För att komplettera
litteraturstudien kommer därför även intervjuer att användas för att besvara
examensarbetets första delfråga.

Även för att besvara examensarbetets andra delfråga kommer intervju att användas
som metod. Då området för examensarbetet är outforskat eftersträvas även ett
kvalitativt resultat för examensarbetets andra delfråga och därför är intervju en
lämplig metod även för detta.

4.3 Enkät
För att besvara examensarbetets frågeställningar skulle även enkät kunna användas
som metod. Eftersom ett kvalitativt resultat eftersträvas måste, vilket tidigare nämnts,
ostrukturerade frågor ställas. Den största nackdelen med enkäter är dock att det är
svårt att få svar på öppna, ostrukturerade frågor och svaren är ofta inte utförliga
(Dahmström, 1991). Då problem och möjli gheter på intressentnivå i RE-processen är
ett relativt outforskat område skulle det även vara svårt att skapa en enkät för att
besvara frågeställningen. Av dessa anledningar kommer enkät varken användas för att
besvara den första eller den andra delfrågan i examensarbetets frågeställning.

4.4 Observation
Observation används främst vid explorativa undersökningar och är framförallt
användbart då kunskap om beteenden och naturliga situationer efterfrågas (Patel och
Davidson, 1994) RE-processen är dock ingen naturlig situation, men genom att
observera intressenternas beteende, i en eller flera RE-processer, skulle möjli gheter
och problem troligen kunna observeras. En fördel med observation i jämförelse med
intervju och enkät, är att de individer som observeras inte måste ha en tydlig
minnesbild som de därefter måste kunna vidarebefordra (Patel och Davidson, 1994).
En annan fördel är att metoden är relativt oberoende av individers villi ghet att lämna
information, vilket inte är fallet vid intervju eller enkät (Patel och Davidson, 1994).
Att utföra observationer skulle dock ta mycket tid, då en RE-process kan pågå i
månader och i vissa fall år.

Om observation skulle användas som metod för att besvara examensarbetets
frågeställning, skulle observationer helst behöva göras under flera hela RE-processer.
Genom att bara observera en RE-process är risken stor att många möjli gheter och
problem inte skulle observeras. För att exempelvis ett specifikt problem ska kunna
observeras måste detta problem återfinnas i just den RE-process som observeras.
Genom att bara undersöka ett projekt bli r undersökningen således inte allmän utan
projektspecifik. Därav bör fler RE-processer observeras, men något sådant är inte
möjli gt inom tidsramarna för detta examensarbete. På grund av dessa anledningar
kommer observation inte att användas som metod i detta examensarbete.
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4.5 Plan för genomförandet
Som bas för att besvara den första delfrågan i examensarbetets frågeställning kommer
först en litteraturstudie genomföras. Litteratur som användes i inlednings- och
bakgrundskapitlet avses att användas, men även ytterligare litteratur avses att
eftersökas. För att ge tid åt genomförandet av intervjuer och då det inte finns så
mycket litteratur inom problemområdet, planeras inte litteraturstudien att bli
omfattande.

För att besvara den andra delfrågan i examensarbetets frågeställning och komplettera
litteraturstudien avses konfidentiella besöksintervjuer att genomföras. Att det är
viktigt att klargöra för respondenterna om svaren kommer behandlas konfidentiellt
eller inte kan här nämnas (Patel och Davidson, 1994). Ett företag vill exempelvis
ogärna att konkurrenter ska få reda på problem de har inom ett visst område, varför
svaren i en sådan undersökning bör behandlas konfidentiellt . Risken är annars att
respondenten undanhåller sådan känslig information.

Orsaken till att besöksintervjuer avses att genomföras, är att svarsfrekevensen för
ostrukturerade frågor bli r högre, jämfört med telefonintervjuer, då besöksintervju
används som metod (Dahmström, 1991). Telefonintervjuer går att genomföra
snabbare än en besöksintervju, men det går aldrig att få li ka detaljerade svar och
antalet frågor måste även begränsas (Dahmström, 1991). Detta beror på att det är svårt
att hålla respondentens intresse uppe någon lägre tid då han/hon och intervjuaren inte
ser varandra (Dahmström, 1991).

Som tidigare nämnts är området relativt outforskat och ett kvalitativt resultat
eftersträvas. Intervjuerna kommer därför ej vara helt standardiserade och innehålla
ostrukturerade frågor. En viss grad av standardisering behövs dock för att resultaten
ska kunna jämföras. Ostrukturerade frågor gör att respondenten fritt kan diskutera
problem han/hon upplever i RE-processen. Det är även möjl igt att frågornas inbördes
ordning kan behöva ändras under pågående intervju för att erhålla ett till fredsställande
resultat. Om följdfrågor skulle behöva ställas, för att få ett till fredsställande resultat,
kommer även detta att göras. Om besöksintervjuer av någon anledning inte kan
genomföras kommer istället telefonintervjuer användas.
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5 Genomförande
För att besvara examensarbetets frågeställning och delfrågor utfördes en
litteraturstudie och fem intervjuer. I detta kapitel beskrivs hur litteraturstudien och
intervjuerna genomfördes. I kapitlet värderas även materialet och de erfarenheter
processen givit redovisas.

5.1 Litteraturstudie
För att besvara den första delfrågan i examensarbetets frågeställning användes delvis
litteraturstudie som metod. Den litteratur som granskades var dels den som användes i
inlednings- och bakgrundskapitlet och dels ytterligare litteratur i ämnet som därutöver
eftersöktes. Lämplig litteratur eftersöktes dels på högskolans bibliotek och dels på
olika hemsidor där RE tas upp. Framförallt eftersöktes publikationer och rapporter på
Software Engineering Institute (Carnegie Mellon University) och projektet CREWS
(Cooperative Requirements Engineering With Scenarios) hemsidor på Internet, då
dessa organisationer anses vara betydelsefulla inom området.

5.1.1 Värdering av li tteraturen

Både artiklar och böcker har använts i litt eraturstudien. Hirschheim och Klein (1989)
artikel tar upp fyra olika sätt att se på analytikerns roll , men övrig litteratur behandlar
i första hand andra delar eller problem inom RE eller systemutveckling. Dock nämns
en del saker i litt eraturen, som kan användas för identifiering av möjli gheter och vid
skapandet av intressentprofiler.

Medhåll om att litteraturen kan anses som representativ och relevant inom området,
har fåtts från personer som är kunniga inom området. Författarna är forskare,
professorer, utövare inom området eller li knande. Litteraturen som använts i
litteraturstudien är i de flesta fall skriven på den senare delen av 1990-talet. Även
detta faktum gör att litteraturen måste ses som relevant för området. Hirschheim och
Kleins (1989) artikel är visserligen något äldre. Då andra nyare källor refererar till
denna artikel, kan dock även denna ses som relevant för området.

5.1.2 Er farenheter från li tteraturstudien

Trots att det på hemsidorna som nämns i kapitel 5.1 återfanns många publikationer
och rapporter inom RE, återfanns inga som i klartext beskrev de olika
intressenttypernas roller och förutsättningar i RE-processen. Detsamma gällde den
litteratur som fanns på biblioteket och den som tidigare använts.

Självklart skulle eftersökandet av litteratur kunna göras i än större omfattning.
Troligen finns lämplig litteratur att finna någonstans, men tiden för att finna denna
skulle bli omfattande. Då litteraturstudien endast ska ge en grund för besvarandet av
första delfrågan, lades inte mer tid ned på detta. Erfarenheten detta givit är att det
finns väldigt lite litteratur som tydligt beskriver de, i RE-processen, involverade
individernas roller och förutsättningar och om sådan litteratur finns så är den svår att
hitta.
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5.2 Intervjuer
För att besvara den andra delfrågan i examensarbetets frågeställning och komplettera
litteraturstudien genomfördes intervjuer. Problemområdet är relativt outforskat
varför ett kvalitativt material efterfrågades. Därför avsågs ej helt standardiserade
besöksintervjuer, innehållande ostrukturerade frågor att genomföras.

5.2.1 Förberedelse av intervjuer

Det grundläggande kriteriet vid valet av respondenter var att de på något sätt varit
inblandade i RE-processer. För att få en fullständig bild av problem och möjli gheter,
med avseende på intressenterna, skulle ett antal individer av varje intressenttyp
behöva intervjuas. Undersökningens tidsbegränsning gjorde dock att detta ej var
möjli gt att genomföra.

Det enklaste sättet att finna lämpliga respondenter ansågs vara att kontakta företag
som sysslar med systemutveckling. Genom att bara intervjua systemutvecklare
begränsas visserligen materialet, då det som framkommer endast är sett ur
leverantörens ögon. Denna avgränsning av urvalet valdes dock då systemutvecklare
har en helhetssyn över och en större erfarenhet av RE-processen, och därför kan bidra
med mer heltäckande information, i förhållande till ti den som läggs ner i
genomförandet. Detta beror på att systemutvecklare är professionella och därför
troligen har en mer övergripande syn på processen än övriga intressenter.

Då resurserna för undersökningen var begränsade eftersöktes, i första hand, företag i
närområdet. För att finna lämpliga företag användes telefonkatalogens Gula sidor
samt Gula sidornas hemsida på Internet. Genom dessa återfanns fem företag i
närområdet, som ansågs vara lämpliga. Dessa kontaktades per telefon och
undersökningen presenterades. Av dessa var det dock endast två företag som ställde
upp på en intervju. Skälen till att de andra inte ställde upp var antingen att de inte
ansågs sig ha tid eller att de själva inte tog fram kravspecifikationer.

För att få ett representativt material att analysera är dock två intervjuer i minsta laget.
Genom egna kontakter kontaktades därför ett mindre IT-företag i Stockholm. På detta
företag bokades ytterligare två intervjuer in. Ytterligare en lämplig respondent, som
deltagit i  systemutvecklingsprojekt inom Stockholms stad, förmedlades genom detta
företag. Genom den sistnämnda respondenten intervjuades inte enbart professionella
systemutvecklare, vilket gör undersökningen något mer representativt.

5.2.2 Respondenterna

Nedan beskrivs de respondenter som har intervjuats. Verksamheten de arbetar inom
och deras arbetsuppgifter beskrivs. Uppgifterna om företagen är hämtade från
respektive företags hemsida på Internet. Dessa hemsidor återfinns dock ej i
referenskapitlet, vilket är naturligt då intervjuerna behandlats konfidentiellt .
Visserligen nämns vilken kommun respondent 5 arbetar inom. Denna kommun är
dock väldigt stor och vilken förvaltning det gäller går inte att utläsa.

Respondent 1
Respondent 1 arbetar inom ett av de ledande IT-företagen i Sverige och Norden.
Företaget har varit en aktör på marknaden i flera tiotals år och har idag ett antal
tusen anställda. Företaget erbjuder ett komplett utbud av IT-relaterade tjänster och
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vänder sig i första hand till större företag och organisationer som söker ett långsiktligt
samarbete.

Respondenten har arbetat inom branschen sedan 1986 och varit anställd på företaget
sedan 1996. Tidigare arbetade respondenten i huvudsak med stordatordrift och
kundservice, men har sedan 1995 arbetat med systemutveckling. Respondenten har
varit inblandad i cirka fem stora systemutvecklingsprojekt som var och ett pågått i
ungefär ett år. Respondenten arbetar för det mesta som projektledare i dessa projekt.

Respondent 2
Respondent 2 har varit anställd på företaget i drygt ett halvår, men har arbetat inom
IT-branschen sedan 1968. Företaget grundades i mitten av 1980-talet och är idag ett
av Sveriges ledande IT-företag. Företaget finns etablerat på ett 20-tal platser i Sverige
och har över 500 anställda. Företaget är ett utpräglat IT-konsultföretag som bland
annat erbjuder tjänster inom systemutveckling, teknik och utbildning.

Respondenten har sysslat med det mesta inom området och arbetar just nu som
teknikchef. Respondenten har dock arbetat med systemutveckling tidigare. Bland
annat arbetade respondenten mycket med systemutveckling då respondenten var
anställd vid ett av världens största IT-företag, vilket finns representerat i en rad länder
runt om i världen. Detta företag har ett antal tusen anställda i Norden och finns idag
på runt 40 platser i Norden. Respondenden har deltagit i cirka 20 stora
systemutvecklingsprojekt, vilka pågått i ett år eller längre.

Respondent 3
Respondent 3 arbetar på ett mindre IT-företag som är verksamt inom
Stockholmsregionen. Företaget grundades i början av 1990-talet och har idag cirka 15
anställda. Företaget erbjuder bland annat applikationsutveckling, nätverks- och
systemlösningar samt Internet/intranät-lösningar. Bland kunderna återfinns både
företag och organisationer inom den offentliga sektorn.

Respondenten har arbetat inom företaget och med systemutveckling i sex år.
Respondenten arbetar med applikationsutveckling och är dels med i utredningen av
vad kunden vill ha och i själva utvecklingsarbetet. Respondenten har varit delaktig i
cirka 12 större projekt och många mycket mindre och kortare.

Respondent 4
Respondent 4 arbetar inom samma företag som respondent 3. Respondenten har
arbetat inom företaget och med systemutveckling i tio år. Respondenten är
systemtekniker och arbetar med nätverks- och systemlösningar. Detta innebär att
respondenten utreder vilken hårdvara och programvara en kund behöver.
Respondenten arbetar således inte med applikationsutveckling, men hans erfarenheter
av kontakten med kund och användare kan ändå vara intressanta att undersöka.

Respondent 5
Respondent 5 arbetar inom Stockholms stad, som med sina cirka 55 000 anställda är
en av landets största arbetsgivare. Respondenten arbetar på IT-avdelningen inom en
av stadens förvaltningar. Respondenten har arbetat inom förvaltningen i 30 år och har
sedan 1989 varit delaktig i runt fem systemutvecklingsprojekt.

Då förvaltningen är stor och delvis har egen kompetens tar de till stor del fram sina
kravspecifikationer själva. Därefter sker ett upphandlingsförfarande där olika
leverantörer får lämna offert på arbetet. Då en leverantör fått uppdraget gås
kravspecifikationen igenom igen och förfinas med hjälp av dessa. Respondenten har, i
olika systemutvecklingsprojekt, dels arbetat som projektledare och dels som
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projektsekreterare hos förvaltningen. Det utvecklingsprojekt som respondenten i
huvudsak refererade till under intervjun pågick under sju år.

5.2.3 Intervjufrågornas utformning

Då ett kvalitativt material avsågs att samlas in, utformades ostrukturerade frågor. De
frågor som utformades och skrevs ner redovisas i bilaga 1. Avsikten med dessa
ostrukturerade frågor var att respondenterna fritt skulle kunna diskutera och redogöra
för sina erfarenheter inom området och inte bli så styrd av frågorna. Dels utformades
ett antal inledande frågor och dels ett antal huvudfrågor.

Tanken med de inledande frågorna var att ge respondenten en möjli ghet att redogöra
lite kring sina uppgifter och sin erfarenhet inom området. Ett syfte med att inleda med
övergripande frågor var att låta respondenten få komma in i intervjun på ett
odramatiskt sätt och visa respondenten intervjuarens intressese för individen. Detta
ökar respondentens motivation och vilj a att besvara frågorna säger Patel och
Davidson (1994). Ett annat syfte med de inledande frågorna var att få information för
att kunna beskriva de olika respondenterna (vilket gjorts i kapitel 5.2.2).

Tanken med huvudfrågorna var att få den information som behövs för att besvara
examensarbetets frågeställning. Då intervjuernas karaktär antogs bli li knande ett öppet
samtal utformades även ett antal, i huvudsak ostrukturerade, följdfrågor. Meningen
med dessa följdfrågor var att stödja intervjuaren i strävan att få respondenterna att
redogöra för den efterfrågade informationen.

Slutligen utformades några avslutande frågor för att respondenten skulle få möjl ighet
att lägga till sådant han/hon ansåg vara betydelsefullt , men som inte framkommit
tidigare i intervjun.

I frågorna nämndes inte RE-processen och dess aktiviteter. Detta val gjordes då det
antogs att respondenterna inte behöver vara införstådda i dessa. Det som framkommer
i intervjuerna bör ändå, vid analysarbetet, gå att koppla till de olika aktiviteterna i RE-
processen.

5.2.4 Genomförande av intervjuer

Samtliga intervjuer utfördes i form av besöksintervjuer. Varje intervju tog mellan 45
minuter och en timme att genomföra. För att registrera intervjuerna användes en
bandspelare. Att använda en bandspelare kan vara en nackdel då det kan påverka de
svar som ges säger Patel och Davidson (1994). Om en bandspelare inte används pratar
ofta respondenterna mer spontant och är inte lika angelägna om att framstå som
logiska och förnuftiga (Patel och Davidson, 1994). Detta val gjordes dock för att
kunna registrera svaren exakt och för att inte, genom att anteckna svaren, störa det
öppna samtalet som intervjuerna antogs få karaktären av. Det kan även vara svårt att
hinna anteckna all i nformation då ostrukturerade frågor används.

Innan intervjuerna påbörjades beskrevs undersökningen och syftet med intervjun
för respektive respondent. Därefter förklarades att materialet skulle behandlas
konfidentiellt och respondenten fick ge sitt godkännande till att intervjun bandades,
vilket samtliga gjorde.

Intervjuerna påbörjades med de inledande frågorna för att sedan komma in på
huvudfrågorna. Under redovisningen av huvudfrågorna ställdes följdfrågor. Slutligen
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ställdes, om det kändes som behövligt, avslutande frågor för att ge respondenten
möjli ghet att göra till ägg som denne ansåg som relevanta.

Intervjuerna hade en karaktär som liknade ett samtal. Detta gjorde att samtliga
följdfrågor som redovisas i bilaga 1 inte ställdes under alla intervjuer. Ordningen som
frågorna ställdes i varierade även, beroende på hur intervjun utvecklades. I vissa fall
ställdes helt andra följdfrågor än de som tagits fram tidigare. Detta skedde naturligt
eftersom intervjuernas karaktär li knade ett samtal. Frågorna ställdes inte allti d
ordagrant jämfört med vad som står i bilaga 1, dock var innebörden densamma. Även
detta föll sig naturligt då hur frågan ställdes till viss del berodde på vad respondenten
tidigare sagt under intervjun.

5.2.5 Värdering av insamlat intervjumaterial

Materialet som samlades in var inte, i alla avseenden, så tydligt som det upplevdes
som vid intervjutill fället. Allt material är inte relevant för frågeställningen då
respondenterna, i en viss utsträckning, även talade om andra saker än det som
efterfrågades. I flera fall gavs inte klara och enkla svar, vilket styrker att RE-
processen är en svår och komplex process.

I intervjuerna framkom dock information både om vad intressenterna bidrar med och
vilka problem som kan uppstå i processen. Även information om vad de olika
intressenternas roller är framkom. Materialet kan därför användas för att besvara
examensarbets frågeställning.

Det går inte att hävda att en undersökning bestående av fem intervjuer där två av
respondenterna är verksamma inom samma företag, är representativ för hela ISU-
området. Dock hade samtliga respondenter flera års erfarenhet av systemutveckling.
Dessutom skilj de sig respondenterna åt gällande deras eget arbete i processen. En
respondent var projektledare från utvecklingsföretagets sida, en respondent ingick i
projektledningen hos en verksamhet som själva tog fram sina krav, en respondent var
systemtekniker, en respondent deltog från analys till im plementering och en
respondent arbetade nu som teknikchef men hade erfarenheter i det mesta inom
branschen. De beskrev även hur arbetsprocessen ser ut på delvis olika sätt.
Geografiskt sett arbetar två respondenter i Skaraborg och övriga tre i
Stockholmsområdet. Dessa variabler gör att respondenter med olika syn på processen
har deltagit och att det ändå finns en viss spridning i materialet.

5.2.6 Er farenheter från intervjuprocessen

Då ostrukturerade och ostandardiserade intervjuer genomförs är det viktigt att
intervjuaren säkerställer att respondenten verkligen lämnar svar på det intervjuaren
efterfrågar. Respondenterna hade en förmåga att börja diskutera andra saker än de
som efterfrågades, vilka återfanns i närområdet för det som undersöks i rapporten.

Efter att intervjuerna genomförts upplevdes det som svar på frågorna givits. Då
informationen skrevs ner upptäcktes dock att vissa svar saknades eller var otydliga.
Exempelvis saknades, i många fall , klara beskrivningar av de individer som deltar i
RE-processen. Det är således viktigt att intervjuaren är koncentrerad och fokuserad
samt ser till att styra intervjun för att nå önskat resultat.
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Trots att syftet med intervjuerna redovisades innan de genomfördes kanske inte
respondenterna uppfattade detta helt och hållet. Det hade kanske varit en fördel att
skicka ut ett skriftligt informationsblad (vilket inte gjordes) några dagar innan
intervjuerna genomfördes. Om detta gjorts hade respondenterna troligen varit mer
förberedda och tydligare svar hade kunnat erhållas. Det kan dock vara en fördel i  att
inte låta respondenterna förbereda sig. Respondenternas svar var nu helt spontana och
de sa troligen det som de personligen upplevde som mest betydelsefullt .
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6 Mater ialpresentation
I detta kapitel redovisas det material som samlats in under genomförandet. Först
redovisas vad som framkommit, med avseende på de olika intressenternas roller, i
litteraturstudien. Därefter redovisas vad som framkommit, med avseende på
examensarbetets frågeställningar, i intervjuerna.

6.1 Redovisning av li tteraturstudien
Syftet med litteraturstudien var att finna information om användarens, kundens och
analytikerns roll i RE-processen. Det återfanns, vilket tidigare nämnts, väldigt lite
litteratur som i klartext beskrev eller behandlade de olika intressenttypernas roller och
förutsättningar i RE-processen. Nedan redovisas dock vad som kunnat utläsas ur
litteraturen angående de olika profilerna.

Hirschheim och Klein (1989) beskriver fyra olika synsätt för ISU. Synsätten
representerar olika ytterligheter för hur ISU kan betraktas. I praktiken är dock
processen en kombination mellan flera olika synsätt, vilket även Hirschheim och
Klein (1989) påpekar. Då olika synsätt tas upp flera gånger i redovisningen av
litteraturstudien ges nedan en kort beskrivning av detta ramverk.

Hirschheim och Kleins (1989) olika synsätt grundar sig på två relaterande
antaganden:

• Sättet som systemutvecklaren (analytikern) förvärvar kunskap, där
ytterligheterna är objektivism och subjektivism

• Synen på den sociala och tekniska världen, där ytterligheterna är ordning och
konflikt

Till hör en analytiker objektivismen används naturvetenskapligt framtagna modeller
och metoder för att studera mänskligt beteende. En analytikern som tillhör
subjektivismen anser däremot inte att naturvetenskapliga modeller och metoder är
lämpliga för att studera mänskligt beteende. En sådan analytiker förlitar sig istället på
sina egna (subjektiva) erfarenheter för att få förståelse för det mänskliga beteendet.

En social milj ö i ordning karaktäriseras av stabilit et, konsensus och samarbete. Om en
social milj ö istället tillhör ytterligheten konflikt kännetecknas den av konflikter
mellan ledning och anställda samt tvång då anställda tvingas på olika lösningar som
ledningen på egen hand beslutat om.

Genom att kombinera ytterligheterna för de två antaganden framkommer fyra olika
synsätt på ISU:

• objektivism-ordning

• objektivism-konflikt

• subjektivism-ordning

• subjektivism-konflikt

Då information som tillhör något av de olika synsätten redovisas i litt eraturstudien,
används de ovan nämnda namnen för att hänvisa till ett visst synsätt.
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6.1.1 Användaren

Användarna är de i verksamheten som slutligen kommer använda IS (Avison och
Fitzgerald, 1995; Wieringa, 1996) Dessa individer har i de flesta fall i nte några
expertkunskaper inom dataområdet (Avison och Fitzgerald, 1995). Användarna har
dock, i form av kunskap om specifika uppgifter i verksamheten och förmåga att
uppskatta effekterna av det nya IS, betydelsefull kunskap att bidra med i RE-
processen (Macaulay, 1996). Det är från användarna som kraven för IS utvinns säger
Flynn (1996).

Användarnas uppgift är att redogöra för vad IS bör klara av för att underlätta deras
arbete (Andersen, 1994; Flynn, 1996). Genom användarnas specialkunskaper inom
sina områden är de centralfigurer då en detaljerad beskrivning av vad IS ska uträtta tas
fram (Andersen, 1994).

Synsättet subjektivism-ordning som Hirschheim och Klein (1989) tar upp säger att
kunskap om det mänskliga beteendet i en verksamhet är svårt att införskaffa, vilket
beror på att verkligheten är komplex och svårfångad. Det finns inte en enda ”korrekt”
verklighet utan flera olika uppfattningar om den och kunskapen måste därför utvinnas
ur flera källor. Detta synsätt stämmer väl överens med beskrivningen av RE-processen
i kapitel 2. Då kunskap måste utvinnas ur flera källor och det inte finns en ”korrekt”
uppfattning av verkligheten kan användarna ses som agenter för verksamheten vilka
förklarar och gör dess omgivning begriplig (Hirschheim och Klein, 1989).

6.1.2 Kunden

Kunden är den invidivid eller verksamhet som betalar systemutvecklingsföretaget för
att utveckla ett IS (Wieringa, 1996). Det är kunden som bli r ägare till det framtida IS
(Wieringa, 1996) och som tar det slutgilti ga beslutet om vad som ska utvecklas och
inte (Avison och Fitzgerald, 1995).

Kunden har ett finansiellt i ntresse och ansvar i ISU säger Macauly (1996). Clements
och Northrop (1996) menar att kundens intresse i processen är att systemet bli r
implementerat i tid och inom givna budgetramar. Tolkningen som görs av detta är att
det är kunden som avgör vad utvecklingsarbetet får kosta och det är kunden som kan
till dela resurser från verksamheten till projektet.

Enligt synsättet objektivism-ordning som Hirschheim och Klein (1989) tar upp, är det
kunden som anger vilka målen är med det framtida IS. Detta resonemang bygger på
att en verksamhets huvudmål är ge sina ägare maximal avkastning och ett framtida IS
ska därför bidra till en högre vinst. Kunden är den som är mest lämpad för att avgöra
hur en vinstgivande verksamhet ska uppnås, vilket berättigar denne till att ange målen
för IS (Hirschheim och Klein, 1989).

Detta vinstintresse återfinns även tydligt i Hirschheim och Kleins (1989) synsätt
objektivism-konflikt. Enligt synsättet återfinns en konflikt mellan kunden och
användarna. Kundens mål med IS är här att rationalisera verksamheten och emot
användarnas intressen, öka intensiteten i deras arbete (Hirschheim och Klein, 1989).
Den ökade intensiteten uppnås genom att bland annat använda IS för att övervaka
användarna arbetes (exempelvis genom att räkna tangentnedslag eller mäta under hur
lång tid datorerna inte används) (Hirschheim och Klein, 1989).
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6.1.3 Analytikern

Analytikern utreder vilka krav som ställs på det IS användarna efterfrågar och skapar
en kravspecifikation för IS (Flynn, 1996). Analytikern bör förstå hur krav ska erhållas
och hur dessa ska översättas till en kravspecifikation (Flynn, 1996). Enligt en
undersökning som utförts av Macaulay (1995 i Macaulay, 1996) är följande
färdigheter (kan ses som möjli gheter analytikern bidrar med) hos analytikern
önskvärda:

• Intervjufärdigheter, för att underlätta förvärvandet av information

• Färdigheter i grupparbete, däribland förmåga att samarbeta och delta i möten

• Underlättande färdigheter (facilit ator), som förmåga att leda en grupp

• Förhandlingsfärdigheter, för att stödja skapandet av konsensus

• Analytiska färdigheter, för att stödja analysen av en verksamhets situation innan
en lösning föreslås

• Problemlösningsförmåga, för att stödja sökandet efter alternativa lösningar

• Presentationsfärdigheter, däribland förmåga att skriva sammanhängande
dokument

• Modelleringsfärdigheter, däribland verksamhets-, process-, data- och
objektsmodellering, genom användande av en mängd olika notationer

Macaulay (1996) säger att analytikern behöver kunskap och erfarenhet av en mängd
olika verktyg och tekniker samt ha förmåga att välja de mest lämpade för ett givet
problem.

Wieringa (1996) trycker på vikten av att analytikern besitter en kommunikativ
förmåga. Analytikern måste kunna kommunicera med en rad olika intressenter vilka
inte använder samma språk som analytikern (Wieringa, 1996). Andersen (1994) säger
att analytikern måste kunna ställa rätt frågor till användarna och presentera material
som dessa kan förstå och ta ställning till .

Synsättet subjektivism-ordning (Hirschheim och Klein, 1989) för ISU säger, vilket
tidigare nämnts, att det inte finns en enda ”korrekt” verklighet utan flera olika
uppfattningar om den och kunskapen måste utvinnas ur flera källor. Analytikerns roll
är därför att samarbeta med kunden för att finna ett passande IS (Hirschheim och
Klein, 1989). Vidare ska analytikern arbeta utifrån användarnas perspektiv och hjälpa
användarna att finna vilka behov de vill ha uppfyllda.

Enligt synsättet objektivism-konflikt, som säger att det återfinns en konflikt mellan
användare och kund, måste analytikern välja sida (Hirschheim och Klein, 1989).
Hirschheim och Klein (1989) menar att analytikern ska ställa sig på användarnas sida,
vilket även stöds här. Genom detta anses endast mål, för IS, som uppkommit genom
samarbete mellan parterna som berättigade (Hirschheim och Klein, 1989). I detta fall
används tekniken för att stödja användarnas traditionella yrkesskicklighet. Tanken är
att IS både ska göra användarnas arbete mer till fredsställande, öka produktiviteten och
förbättra verksamhetens produkter eller tjänster (Hirschheim och Klein, 1989).

Synsättet objektivism-ordning säger att analytikern kan ses endast som en expert på
tekniker, verktyg och metoder för systemutveckling (Hirschheim och Klein, 1989).
Målet med dessa är att ISU-processen ska kunna göras mer formell och rationell och
inte vara beroende av mänsklig intuition, bedömningar och åsikter (Hirschheim och
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Klein, 1989). Att betrakta analytikerns roll enligt detta förutsätter att det endast finns
en uppsättning korrekta krav och att verkligheten anses som mätbar och uppfattas
likadant av alla. Detta synsätt är en förenkling av verkligheten vilket inte stöds av
detta examensarbete. Synsättet tas dock upp för att betona det grundläggande
faktumet att analytikern bidrar med kunskap och erfarenhet av tekniker, verktyg och
metoder i RE-processen. För att kunna föra utvecklingsarbetet i hamn måste
analytikern ha kunskap och erfarenheter om metoder och tekniker (Andersen, 1994).

6.2 Redovisning av intervjuer
I detta kapitel redogörs för den information som framkom under intervjuerna, vilken
kan kopplas till någon av de ställda huvudfrågorna (se bilaga 1). Då intervjuerna hade
en låg grad av standardisering var ingen intervju den andra lik. Information med
koppling till någon av huvudfrågorna gavs även i olika skeden av intervjuerna. Ibland
framkom information rörande en huvudfråga i svaret för en helt annan fråga. Av
denna orsak redovisas här inte ordagrannt frågorna och svaren från respektive
intervju. Här ges istället en sammanställning, med avseende på huvudfrågorna, av vad
som framkom under intervjuerna.

Syftet med att här sammanställa vad som framkom är att förenkla en jämförelse av
den information de olika respondenterna gav. De fullständiga protokollen från
respektive intervju återfinns i bilaga 2 till 6.

6.2.1 Individerna inblandade i RE-processen

Respondent 1
Från utvecklingsföretaget är en projektledare med och i de flesta fall någon som har
kännedom om den typ av verksamhet som ett IS ska utvecklas för. Någon slags
systemdesigner tas även med ganska tidigt.

Från verksamheten är användare med. Det finns olika typer av användare, säger
respondenten. Exempelvis de som ska registrera in data och använda IS och
exempelvis sådana som vill ha statistikuppgifter och uppföljningsrapporter från
systemet. Det finns således olika intressentgrupper och det är viktigt att ha med
representanter för alla de olika intressentgrupperna, säger respondenten. Kunden kan
även ha en egen projektledare och någon som fungerar som beslutsfattare. Finns ingen
beslutsfattare i gruppen så finns det en styrgrupp som fattar beslut.

Respondent 2
Respondenten säger att processen är ett lagarbete och att det gäller att ha med
kompetent personal både från kundens och leverantörens sida. De som är med från
kundens sida är de ansvariga och företagsledningen. Respondenten säger även att IS
tas fram tillsammans med användarna. I processen ska även en projektledare från
kunden ingå.

Från utvecklingsföretaget är en verksamhetskonsult med. Även experter inom olika
teknikområden deltar i processen, säger respondenten. En mångkunnig person ska
även vara med, som ledare i projektet från utvecklingsföretagets sida.

Respondent 3
Från kundföretaget är en huvudbeställare och oftast en användarrepresentant med.
Även andra användare konsulteras säger respondenten, men användarrepresentanten
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har oftast lite mer datorkunnande och det är just därför han/hon blivit utsedd till att,
i första hand, representera användarna. Respondenten tror att kundföretaget tänker
”det är säkrare att du tar hand om detta eftersom du kan lite mer om datorer.
Huvudbeställaren kan vara ekonomichefen, VD:n eller en avdelningschef. Ytterligare
en representant som kan vara med är en person från kundens dataavdelning säger
respondenten.

Från utvecklingsföretaget är en säljare med från början och någon som är mer tekniskt
kunnig.

Respondent 4
Från kundföretagets sida deltar oftast VD, dataansvarig och ekonomichef. Även
användarna ingår, på ett mer passivt sätt, i arbetet.

Från utvecklingsföretaget deltar en systemtekniker och en systemvetenskapligt
utbildad person.

Respondent 5
Respondenten säger att projektgruppen dels består av individer från verksamheten och
dels av individer, med olika kompetenser, från den interna IT-avdelningen.
Respondenten själv har ingått som projektledare eller projektsekreterare i olika
projekt. Från IT-avdelningen deltar bland annat en systemerare och en
supportmänniska säger respondenten. Från verksamheten ingår användare och olika
experter inom området för systemet.

Respondentens verksamhet tar till stor del fram kravspecifikationen själva, men efter
det att en leverantör fått utvecklingsuppdraget har individer därifrån ingått i ett
förfiningsarbete av kravspecifikationen.

Respondenten nämner även en styrgrupp som bland annat består av IT-chefen och en
person från leverantören.

6.2.2 Individernas roll i RE-processen

Respondent 1
Användarna är de som anger kraven för det framtida IS och således påverkar vad
det kommer innehålla. Beslutsfattaren eller styrgruppen fattar beslut och godkänner
kravspecifikationen. Projektledarnas roll är att vara en slags drivande part som driver
projektet framåt.

Projektledarna är även de som dokumenterar alla beslut och skriver protokoll .
Dokumentationen är viktig för att, i efterhand, kunna förstå varför kravspecifikationen
ser ut som den gör, säger respondenten. Dokumentationen ger exempelvis svar på
frågor om vad som valts bort under arbetets gång, vad som lagts till och varför dessa
beslut tagits. Projektledaren tar även fram exempelvis grafer, för att kommunicera
med.

Utvecklingsföretagets projektledare ska även ställa de rätta frågorna för att få fram
allt som ska vara med i kravspecifikationen, säger respondenten. Ett exempel som
respondenten tar upp är behörighetsnivåer för det framtida IS. Användarna kanske
inte anger detta och om utvecklingsföretaget då låter alla få till gång till allt i IS
kanske det inte alls stämmer med vad kunden vill e ha. Projektledaren måste alltså
ställa många frågor till användarna för annars framkommer inte alla de krav som
användarna egentligen har.
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Projektledaren ansvarar även för en nulägesbeskrivning av verksamheten. Detta
innebär att utreda vilken teknisk miljö som finns i verksamheten, det vill säga
undersöka vilken hård- och mjukvara som finns, vilka operativsystem och så vidare.
Har kundens projektledare tekniska kunskaper kan även denne hjälpa till med
underlag för nulägesbeskrivningen, säger respondenten.

Kravspecifikationen kan behöva innehålla tekniska krav såsom val av
databashanterare och dylikt, säger respondenten. Det är här systemdesigner, med sin
tekniska kunskap, kommer in i bilden.

Respondent 2
Företagsledningen roll är att aktivt agera för att projektet genomförs på ett riktigt
sätt och inte endast ge sitt godkännande till projektet och därefter vara passiv, säger
respondenten. Kundens projektledare är med och driver utvecklingen. Som kundens
projektledare ska den som i framtiden ska vara ansvarig för IS agera, säger
respondenten. Individer som utför processer i verksamheten konsulteras då kraven för
IS samlas in menar respondenten.

Utvecklingsföretaget har två roller säger respondenten. Dessa individer ska fungera
som idésprutor, det vill säga komma med goda idéer för just den aktuella kunden.
Samtidigt ska utvecklingsföretaget ställa krav på kundföretaget så att de resurser som
krävs för projektet till sätts.

Verksamhetskonsulten är den som identifierar kraven. Det är ofta så att kundföretaget
inte har klart för sig vilka kraven för det framtida IS är, säger respondenten. Experter
inom olika teknikområden såsom databashantering och kommunikation, tas med då
detaljer ska specificeras. Rollen den mångkunnige personen från utvecklingsföretaget
har är att hålla ihop hela projektet.

Respondent 3
Huvudbeställaren är den ekonomiskt ansvarige. Denna person kan ofta vara
intresserad av statistikrapporter och liknade från programmet; alltså inte det dagliga
arbetet, säger respondenten. Huvudbeställaren har ofta en ram eller budget för vad
han/hon tänkt lägga ner på systemet.

Användarrepresentanten och användarna är personer som dagligen kommer använda
programmet och berättar vad de tänkt sig att systemet ska kunna, säger respondenten.

Personen från kundföretagets dataavdelning är med för att förstå de tekniska termerna
i kravspecifikationen. Denne person kommer även tidigt med tekniska krav eller
begränsningar.

Den mer tekniskt kunniga personen (fortsättningsvis kallad teknikpersonen) från
utvecklingsföretaget har lite dubbla roller. Den är dels programmerare, men är även
med som designer av systemet och tar fram vad systemet ska göra; skapar
kravspecifikationen. Det är teknikpersonens uppgift att tolka användarnas önskemål
och avgöra om det går att sätta ihop ett system av det, säger respondenten. Som
förklaring på detta sa respondenten att företagets kravspecifikationer oftast delvis är
inriktade på hur systemet kommer se ut och inte bara på kundföretagets önskemål.

Utvecklingsföretagets säljare är inledningsvis med i projekt och är den som tar hand
om den ekonomiska biten. Detta berör inte analytikern så mycket säger respondenten.

Respondent 4
VD, dataansvarig och ekonomichef har alla en ”nyttjarroll ” säger respondenten. Ett
datorsystem kostar pengar och VD:n är med i processen för att utvecklingsföretaget
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ska kunna känna vad han/hon har för intentioner, menar respondenten. VD:n ser till
hela företagets bästa. Ekonomiansvarig och dataansvarig har istället specifika
önskemål. Ekonomichefen ansvarar för budget och ser till ekonomisystemets bästa.
Den dataansvarige vet vilka system företaget för närvarande har och vilka problem
som finns med de befintliga systemen.

För att utvecklingsföretaget ska kunna skapa ett system för kundföretaget, utreder de
verksamheten under tre dagar. Samtliga i kundföretaget får fylla i en enkät som ska ge
utvecklingsföretaget information om vad de vill arbeta med och vilka program de har
i sina befintliga datorer, säger respondenten. Därutöver intervjuas VD, dataansvarig
och ekonomichef. Systemvetaren från utvecklingsföretaget är den som tar hand om de
intervjuer som utförs. Systemteknikerns roll är att undersöka hur det befintliga
systemet ser ut och se vilka brister och möjli gheter som finns i det.

Respondent 5
I svaret på denna fråga betonar respondenten vikten av att försöka få en bredd i
projektgruppen. Respondenten säger att det bör ingå någon från alla kategorier i
verksamheten. I det projekt respondenten refererar till var hälften av individerna i
projektgruppen framtida användare. Det användarna vill ha är ett snabbt och bra
system som stödjer deras arbete, säger respondenten. Kravspecifikationen tas fram
till sammans med användarna och det är projektgruppens uppgift att sammanställa
denna.

Respondenten säger att projektsekreteraren kallar till möten, ser till att folk är på plats
och utför mycket dokumentationsarbete.

För att kontrollera att den framtagna kravspecifikationen innehåller önskade krav
skickades den ut på remiss till många personer i verksamheten, vilka inte ingick i
projektgruppen.

Leverantören är, som tidigare nämnts, med och går igenom den framtagna
kravspecifikationen för att förfina innehållet.

Styrgruppen tar ställning till den kravspecifikation projektgruppen tagit fram.
Styrgruppen prioriterar, utifrån budget och tidsramar, och beslutar vad som ska
utvecklas.

6.2.3 Individernas bidrag i RE-processsen

Respondent 1
Respondenten säger att användarna bidrar med kunskap om verksamheten och kan
svara på frågan ”hur gör ni idag?”. Det är viktigt att det finns med en beslutsfattare
från kunden sida i projektgruppen, eller en styrgrupp, som kan ge sitt godkännande till
olika saker säger respondenten. Beslutsfattaren bidrar med att frigöra resurser för
projektet och ska även säkerställa att det är legitimt för projektdeltagarna från
verksamheten att delta i specificeringsarbetet. Projektledaren från kundens sida har ett
större mandat hos kunden och kan se till att de som är med i utvecklingen från
verksamheten, verkligen får tid till att delta. Förutom att användarna bidrar med sin
kunskap, så bidrar de med att kraven och förväntningarna på IS.

Användarna är inte allti d med bara för att de besitter någon unik kunskap om
verksamheten eller kompetens, utan är även med för att IS måste förankras hos var
och en som kommer påverkas av det. Genom att ha med användarrepresentanter i
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processen känner de framtida användarna att de fått vara med och styra hur IS ska bli ,
säger respondenten.

Projektledaren bidrar nog mest med stora öron, säger respondenten. Det viktigaste
som projektledare är att kunna prata med folk samt lyssna och förstå. Därutöver bidrar
projektledaren med att kunna skriva ner det som framkommit på ett begripligt språk,
utan massa konstiga termer. Projektledaren ska inte framställa sig som märkvärdig
eller ”sätta sig på användarna” för då ger användarna inga ärliga svar till baka på
frågor. Projektledaren måste visa att han/hon verkligen försöker sätta sig in i
användarnas verksamhet, säger respondenten.

Det är viktigt att redan från början styra vilken typ av lösning som ska tas fram, säger
respondenten. Då frågor om val av plattform, om lösningen ska vara webbaserad eller
vilken typ av databas som ska användas ställs, bidrar systemdesignern med kunskap
om sådant. Systemdesignern är inte med på samtliga möten men tas med då tekniska
val måste göras.

Respondent 2
Verksamhetskonsulten har varit med och gjort liknande projekt tidigare och tar med
sig denna erfarenhet i nästa projekt. Verksamhetskonsulten kan med sin erfarenhet
bolla idéer med kunden för att fastställa vad som är lämpligt just för denna kund,
säger respondenten.

Den ”mångkunnige personen” har en helhetsyn och bidrar med att driva experterna,
som är med, på ett riktigt sätt menar respondenten. Genom helhetssynen kan en
snedvridning av projektet undvikas. Den mångkunnige personen ser till att det som tas
fram är relevant och inte är för teknikorienterat eller för flummigt åt det andra hållet,
säger respondenten.

För att få bästa hävstångseffekt av ett nytt IT-system måste kundföretaget se över sina
processer anser respondenten. När ett nytt IS ska tas fram gäller det att inte bara
”asfaltera gamla kostigar” säger respondenten. I detta bidrar företagsledningen med
att se över sina strategier, affärsmål och så vidare. Företagsledningen ska bidra med
de stora målen för utvecklingen och ska även se till att projektet förankras i hela
organisationen.

Respondent 3
Huvudbeställaren bidrar i huvudsak med de ekonomiska ramarna för projektet.
Att sitta med i projektet tar tid från användarnas dagliga arbete och det är
huvudbeställaren som låter dessa vara med i projektet, säger respondenten.
Huvudbeställaren kan även känna till fler personer i företaget som är intresserade av
projektet, vilket det inte allti d är säkert att användarrepresentanten vet. Det kan finnas
andra personer eller avdelningar inom verksamheten som är intresserade av att
utnyttja data ifrån programmet. Det är då värdefullt att ta reda på vad som händer
”runt omkring” menar respondenten. Då kan utvecklingsföretaget komma med
lösningar som kundföretaget inte tänkt på internt och det kan leda till att programmet
slutligen bli r mycket bättre än vad kundföretaget tänkte sig från början, säger
respondenten. Genom en diskussion med teknikpersonen, fattar även huvudbeställaren
beslut om vad som ska utvecklas.

Användarrepresentanten kan ha sammanställt synpunkter och önskemål från andra
användare inom kundföretaget. Ibland pratar dock teknikpersonen med andra
användare direkt säger respondenten. Användarrepresentanten och användarna bidrar
oftast med detaljerade kunskaper och krav om vad de vill att systemet ska göra. De
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ger även den kunskap teknikpersonen behöver om deras verksamhet. De måste då
förklara interna termer de använder för analytikern.

Personen från kundens dataavdelning bidrar med kunskap om deras nuvarande system
och kan ombedas att inventera hur deras datasystem ser ut. Ett nytt system kan
exempelvis kräva en viss serverprogramvara. Oftast känner varken huvudbeställaren
eller användarrepresentanten till något om detta, menar respondenten.

Teknikpersonen bidrar med att ta fram de uppgifter som behövs för att kunna ge
kundföretaget ett bra förslag, säger respondenten. Teknikpersonen frågar användarna
vad de vill göra och även varför. När frågan varför ställs får teknikpersonen ofta
underliggande information vilket han/hon kan behöva titta vidare på. Genom att fråga
användaren vilka individer han/hon får uppgifter ifrån respektive själv lämnar
uppgifter vidare till , kan teknikpersonen finna fler personer som är inblandade menar
respondenten. Teknikpersonen översätter även kraven, från vad till hur systemet ska
se ut mer tekniskt. Teknikpersonen är även den som förklarar för kundföretaget vilken
lösning de tänkt ta fram, säger respondenten.

Respondent 4
Användarnas bidrag är ett statistiskt underlag för att få veta antalet komponenter och
så vidare, säger respondenten. Genom enkätundersökningen får utvecklingsföretaget
reda på vilka applikationer de har och behöver. De ställer exempelvis krav på
applikationerna, på lagringsutrymme och arkitektur.

Kundföretagets VD bidrar med de framtida riktlinjerna för verksamheten. Den
dataansvarige bidrar med bakgrunden; vad verksamheten har för system idag.
Ekonomichefen är en viktig intressent då han håller i pengarna. Han försöker även se
till att individerna i kundföretaget har samma intentioner, menar respondenten. De
som intervjuas bidrar med kunskap om verksamheten, deras syfte med ett nytt system,
hur företaget är strukturerat och annan bakgrundsinformation menar respondenten.

Syftet med att låta en systemvetare ta hand om intervjuerna är att komma bort från
tekniken och istället prata om önskemål och visioner, säger respondenten. När
utvecklingsföretaget får en förfrågan vill kunden oftast ha en ”pryl” som exempelvis
MS Off ice. En ”pryl” är dock inte lösningen på problemet, utan det är vad kunden ska
använda systemet till som är det viktiga, menar respondenten. Det är här
utvecklingsföretaget kommer in som konsult och säger ”ni kanske ska ha det här
istället” till kundföretaget.

Systemteknikern bidrar med sin erfarenhet när han tar fram ett lösningsförslag för
kundföretaget. Han skapar en handlingsplan för att projektet lättare ska nå i mål, där
de etapper som ska strävas efter anges. Då det finns många produkter att välja mellan
ställs systemteknikern inför många frågor när han/hon ska avgöra vilken nivå som är
lämplig. Genom sin erfarenhet avgör han/hon exempelvis om det räcker med en
server eller om två servrar krävs i kundföretagets nätverk. Problematiken i detta val
består, enligt respondenten, exempelvis av följande: En server är billi gare men svårare
att underhålla, underhåll kanske dock inte kommer behöva göras så ofta och då
kanske en server räcker. Detta kan inte kundföretaget själva avgöra och de måste då
lita på systemteknikerns erfarenhet.

Respondent 5
När ett system utvecklas ska användarna sättas i fokus för de är en guldgruva säger
respondenten. Användarna bidrar med kunskap om verksamhetet då de kan det
praktiska arbetet och användarna kan därför tala om hur de vill att systemet ska se ut.



6 Materialpresentation

37

Användarna i verksamheten har tidigare arbetat med system, säger respondenten,
vilket kan underlätta då de berättar hur de vill att systemet ska se ut.

IT-avdelningen undersöker datormiljön och vilka möjli gheter den ger. De undersöker
vilken utrustning som finns, vilka befintliga program som finns och om det nya
systemet ska kunna kommunicera med dessa. Genom detta kan IT-avdelningen
avgöra vad som krävs av det nya systemet, rent tekniskt, menar respondenten.

6.2.4 Problem i RE-processen, med avseende på individerna

Respondent 1
Problem kan uppstå om beslutsfattarna och användarna inte har samma mål med IS
och därför inte är överens om kraven. Då gäller det att ta upp alla frågeställningar och
se till att ett beslut tas och att detta även skrivs ned, säger respondenten. Som
projektledare gäller det att ha ”huvudet på skaft” och vara lyhörd så att alla får
komma till t als och ge sina åsikter. Om användarna inofficiellt tänker ” ja vi vill
egentligen ha något annat” så är det inte alls bra. Respondenten säger att det, i
verksamheter, är lite olika om vem som vinner i sådana situationer. Respondenten
anser dock att det vanligaste är att beslutfattarna faktiskt lyssnar på användarna innan
de fattar beslut.

Ett annat problem är att förstå vad användarna menar. Respondenten säger att efter att
ha ställt en fråga och fått ett svar som han/hon inte alls förstår, måste respondenten
förklara hur han/hon tolkat svaret och fråga om detta var rätt. Ju mer främmande
verksamheten är för projektledaren desto svårare är det säger respondenten. Det bästa
är då att låta användare visa på något sätt än att bara ge ett muntligt svar. En annan
fara är att projektledaren tror att han/hon kan verksamheten ifråga och då tror att
han/hon förstår ett visst begrepp. Det är därför viktigt att skapa en ”begreppskatalog”
på ett tidigt stadium, säger respondenten. Risken är annars att följande situation
uppstår, enligt respondenten: ”Vi sitter här och pratar om samma ord, men vi menar
inte samma sak!” . Ett annat problem är svårigheten att avgöra om alla krav
framkommit eller inte. Respondenten säger att det gäller att lyssna och ställa sig
frågan ”har de sagt allti ng nu, eller finns det något bakom som vi måste ta reda på?” .

Vid kommunikationen kring kravspecifikationen kan det vara problem med att få
beslutsfattarna att läsa allti ng, säger respondenten. Detta kan bero på att de inte har så
mycket tid över för detta, menar respondenten. Projektledaren måste nästan, med
kontroll frågor, kontrollera att beslutsfattarna förstått det viktiga, säger respondenten.
En lösning kan vara att ta fram en specialutgåva av kravspecifikationen där de stora
dragen återges. Användarna är mer intresserade av detaljer och när
kravspecifikationen skrivs, är det viktigt att inte använda ord som inte användarna kan
förstå säger respondenten. När kravspecifikationen skrivs ska de begrepp som använts
tidigare i processen och formuleringar som användarna kan förstå användas, menar
respondenten.

En annan svårighet respondenten tar upp, är att få beslutsfattare och användare att
förstå vilka konsekvenser en, enligt dem, liten förändring kan få. En ändring kanske
leder till att nya, helt andra sökbegrepp krävs vilket i sin tur leder till att hela
databasstrukturen måste läggas om. Det kan då vara svårt att förklara för
kundföretaget att denna ändring exempelvis kommer ta 800 timmar att utföra, säger
respondenten. Att ha en detaljerad kravspecifikation gör att utvecklaren allti d kan
hänvisa till denna då kundföretaget vill ha en ändring. Då kan utvecklaren, med
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kravspecifikationen, som underlag motivera att detta inte ingår utan är ett till ägg,
säger respondenten. Beslutsfattarna får då ta ställning till om de vill , mot extra
utvecklingstid, ha med till ägget. Den utvecklingsansvarige har då ryggen fri och
kunden bli r oftast nöjd då han/hon vet exakt vad de får för varje timme som läggs i
utvecklingsarbetet, säger respondenten.

Ett annat problem respondenten tar upp är de fall då användarna inte tas med i
processen från början. Beställaren kanske inte tycker att det som ska utvecklas är så
komplicerat och tänker enligt följande ”jag är intresserad av slutresultatet (det som
produceras av IS) och då kan de andra knappa in lite uppgifter” . Detta kan leda till att
det som tas fram som krav resulterar i en enkel registreringsbild utan några direkta
finesser, säger respondenten. Om en sådan kravspecifikation följs måste IS ofta
byggas om i efterhand. När användarna får se IS reagerar de och deklarerar att
situationen inte är så enkel som beställaren antog. Användarna kan exempelvis
behöva någon slags sökfunktion eller ha till gång till bakgrundsinformation innan de
ska mata in en uppgift. Om användarna inte bli r delaktiga förrän i testperioden av IS,
måste oftast flera 100 timmar läggas ner på att göra omarbetningar, säger
respondenten.

Ibland är förväntningarna högre än det som skrivs ner som krav. För att kunna
säkerställa att förväntningarna uppfylls, måste projektledaren ställa mycket frågor,
säger respondenten.

Respondent 2
Den viktigaste orsaken till att projekt inte når uppsatta mål antingen när det gäller
funktion, tid eller kostnader är att nya krav och funktioner adderas under resans gång
utan att hänsyn tas till detta i projektplaneringen. För att projekten inte ska misslyckas
måste förutsättningarna låsas på ett väldigt tidigt stadium. Det är dock väldigt svårt att
göra detta på ett tidigt stadium, säger respondenten. Detta beror på att användarna
eller beställarna inte vet vad de vill ha. Det är utvecklarna som får bära
”hundhuvudet” då ett projekt misslyckas, men oftast så är det för dålig kompetens hos
uppdragsgivarna som är orsaken säger respondenten.

Respondenten säger att ett projekt ska delas upp i delprojekt som pågår i högst tre
månader. Med tiden förändras verksamhetens förutsättningar. Därför går det inte att
fastställa vad som behövs om ett eller två år menar respondenten. Används korta
delprojekt så ökar förutsättningarna för att lyckas, då det är lättare att bestämma vad
verksamheten behöver tre månader fram i tiden.

Kundföretaget måste se till att de resurser som behövs i ett projekt till sätts.
Kundföretagen utför inte några som helst åtgärder i den interna organisationen för att
de personer som ska deltaga verkligen ska få tid till det, menar respondenten. Då
dessa personer även ska sköta sitt ordinarie arbete måste de prioritera mellan löpande,
akuta arbetsuppgifter och projektet. Detta gör att projektet allti d får stå åt sidan, säger
respondenten. Därför måste utvecklingsföretaget säkerställa att kundföretaget
verkligen frigör de resurser som krävs, menar respondenten. Om inte projektet är
förankrat hos företagsledningen och ledningen inte vidtar de åtgärder som krävs så
kommer projektet inte gå bra.

Ett problem som kan uppstå är interna konflikter i verksamheten, säger respondenten.
Ett utvecklingsprojekt är ett förändringsarbete. Det kundföretaget vill åstadkomma
med förändringar är någon form av rationaliseringar. Alla människor är tveksamma
och rädda för förändringar om de inte vet vad förändringarna leder till , säger
respondenten. I detta avseende är chefer på mellannivå de största bromsklossarna
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säger respondenten. I förändringsarbetet försöker kundföretaget platta till
organisationen och ta bort ett eller annat led. När cheferna på mellannivå märker att
det finns en risk för att de bli r överflödiga kommer de göra allt för att bromsa denna
utveckling, säger respondenten. Dessa chefer är trots allt nyckelpersoner i arbetet
och det gäller att ha en plan som förklarar vad dessa chefer ska syssla med efter
förändringen. En del personer är även ” titelsjuka” säger respondenten. Det gäller att få
dessa personer att förstå att det är ett minst lika bra jobb att istället bli specialist och
att de kommer vara minst lika värdefulla för verksamheten i framtiden. Det gäller att
få med all personal och motivera dessa så de törs gå in i ett förändringsarbete. Om
personalen är reserverad och bevakar sina revir uppnås inga bra resultat, menar
respondenten. Det är viktigt att prata igenom rollerna individerna i verksamheten ska
ha i framtiden, menar respondenten.

Det är viktigt att få kundföretaget att fungera som en helhet. Trycks en lösning ut i
en organisation så kommer det inte att fungera utan då uppstår massor av motstånd
menar respondenten. Om idéer och förslag istället kommer underifrån i verksamheten
och företagsledningen inte är engagerad är inte det heller bra.

Om kravspecifikationen är dokumenterad i pappersform kan ett problem vara
att många användare inte förstår eller missförstår texten. Respondenten påpekar
fördelarna med verktyg som medger att IS växer fram direkt på datorns bildskärm
(prototyping). Det bakomliggande behöver inte fungera, men användarna kan då ändå
direkt se hur IS kommer bli , säger respondenten. Ett annat problem med en
kravspecifikation i pappersform är att det tar lång tid innan något konkret kan
presenteras för kundföretaget. Om det går ett halvår från det att kravspecifikationen
fastställts till dess lösningen presenteras, så har förutsättningarna förändrats och
kunden vill då istället ha något annat.

Respondent 3
Ett problem som kan uppstå är att användarna själva pratar i datatermer säger
respondenten. Det kan vara ett problem om användarna har en väldigt klar bild över
hur de exakt vill att systemet ska fungera. Användarna berättar då inte vad de
egentligen vill ha utan hur de vill ha det. Det tror ofta att de själva tänkt ut en
jättebra lösning, vilket de sett i något annat program. Användarna har tänkt något i
bakgrunden men berättar inte det här för teknikpersonen. Användarna går istället in
och ställer krav som att ”här ska det vara en listruta” men de säger egentligen inte
varför, menar respondenten. Det här kan vara en begränsning för utvecklingsföretaget;
de får då svårt att göra programmet optimalt för att lösa användarnas önskemål, menar
respondenten. Utvecklingsföretaget riskerar även att ta fram en felaktig lösning i de
fall de inte vet vad som ligger bakom kraven. Genom att ta reda på vad användarna
undermedvetet tänkt men inte uttalat, kan utvecklingsföretaget komma med ett bättre
förslag på lösning.

Ett annat problem i kommunikationen med användarna är att de kan ha väldigt svårt
att förklara vad de egentligen gör, säger respondenten. Användarna använder interna
termer som de tror att teknikpersonen förstår. För användarna är deras dagliga
arbete så ”himla” självklart, som respondenten säger. Användarna gör sina uppgifter
utan att behöva tänka då de utförs och har kanske inte, på flera år, funderat över
varför de gör dessa uppgifter. Teknikpersonen måste fråga och åter fråga för att förmå
användarna att verkligen tala om allti ng de tänker. Risken är annars att
behövlig bakgrundsinformation inte framkommer, menar respondenten. För det som
användarna ser som självklart är absolut inte självklart för analytikern säger
respondenten.
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När teknikpersonen frågar vad begrepp betyder är det heller inte allti d användarna kan
förklara dem, för de vet inte själva vad de egentligen gör säger respondenten. Det kan
ta lång tid för användarna att själva komma fram till och förklara för teknikpersonen
vad det är de egentligen vill , menar respondenten. I slutändan kan detta dock vara
positivt menar respondenten; användarna får tänka över vad de egentligen gör och
specificera detta både för sig själva och för utvecklingsföretaget.

Problem kan uppstå då huvudbeställaren även är användare och vill ha ut
statistikrapporter från programmet, menar respondenten. Huvudbeställaren har ofta ett
stort förtroende för användarrepresentanten och diskuterar vad han/hon vill ha med
denne. Huvudbeställaren anser att det därefter är användarrepresentantens uppgift att
meddela teknikpersonen detta. Då är det lätt att statistikrapporten inte uppfyller vad
huvudbeställaren egentligen vill e ha, menar respondenten.

Det kan uppstå en konflikt i kommunikationen med personen från kundföretagets
dataavdelning. Denna person kan känna att de skulle kunna lösa problemet själva. De
kan tänka ”jag kan ju göra saker i Access och jag vill j u gärna titta på det här” menar
respondenten. Det kan då hända att denna person försöker undanhålla information.
Denna konfliktssituation uppstår dock inte så ofta och det är främst inom mindre
företag det kan inträffa, säger respondenten.

Huvudbeställaren kan, med sitt budgetansvar, ge en begränsning för projektet menar
respondenten. För att kunna lösa kundföretagets önskemål på optimalaste sätt kan
utvecklingsföretaget behöva mer tid än vad som var tänkt från början och då kan
budgettaket vara ett hinder. Respondentens företag kan dock i vissa fall sänka sitt pris
på det utvecklingsarbetet som faller utanför budgeten. Skälet till detta är att lösningen
som utvecklas ibland kan ge utvecklingsföretaget en konkurrensfördel då den
framtagna lösningen även kan utnyttjas i framtida projekt. I vissa fall kan dock
huvudbeställaren säga ”vi vill i nte lägga ner mer pengar i det här” och då kan
utvecklingsföretaget bara lösa användarnas önskemål till en viss grad, säger
respondenten.

Kundföretagets dataavdelning kan också ange begränsningar för hur väl
utvecklingsföretaget kan lösa det användarna vill , menar respondenten. De kan ge
tekniska begränsningar som ”vi måste kunna installera systemet enbart på detta sätt”
eller ”vi vill i nte investera i mer maskinvara” . Även dessa begränsningar kan göra
att den lösning som kan skapas inte är den optimalaste för användarna, menar
respondenten.

Respondenten säger att utvecklingsföretaget kan ha svårt att förklara för användarna
hur de tänkt lösa deras uppgifter i programmet. Trots att det som bestäms skrivs ner
kan systemet bli en besvikelse för användarna menar respondenten. Teknikpersonen
och användarna kan missförstå varandra och utvecklingsföretaget kan tro att
användarna förstår vad de sagt men i själva verket inte gjort det. Det är därför ofta
lättare att ta fram en designmodell samt skärmbilder och visa för användarna, menar
respondenten. De kravspecifikationer som görs på respondentens företag är oftast inte
fullständiga påpekar respondenten. Detta beror på att kundföretagen vill se resultat
ganska snabbt eller att utvecklingsföretaget vill börja utveckla för att kunna visa vad
de tänkt sig för kundföretaget. Därför tenderar respondentens företag att driva
kravspecifikationsarbetet till  en viss gräns, som kanske inte är helt fullständig.
Därefter påbörjas utvecklingsarbetet och först då specificeras mer exakt hur kraven
kommer lösas.
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I samband med ovanstående tar respondenten upp ett problem som kan uppstå då
systemet i efterhand ska verifieras mot kravspecifikationen. Om kravspecifikationen
inte är till räckligt detaljerad kan till ägg ofta göras direkt i programmet under
utvecklingsarbetet. Problemet är att detta till ägg inte skrivs in i den ursprungliga
kravspecifikationen utan istället återfinns på protokollet från det möte med
kundföretaget då till ägget godkänts. Detta kan leda till extraarbete och problem kring
betalningen för uppdraget, menar respondenten. Om programmet ändrats under
utvecklingens gång och ändå inte blivit som användarna tänkt sig, jämförs
programmet mot kravspecifikationen. Då ändringarna inte skrivits in i
kravspecifikationen stämmer detta dock inte med varje detalj i det slutgilt iga
programmet. För att finna dessa ändringar måste då alla protokoll l äsas igenom för att
kunna besvara frågor som ”varför tog det här längre tid” , ”när var det vi bestämde det
här egentligen” och ”vad exakt sa vi om det” , säger respondenten.

Kravspecifikationen innehåller dels mer pratande, beskrivande meningar och dels mer
exakt och specifik information säger respondenten. Kravspecifikationens innehåll
godkänns av huvudbeställaren i en diskussion med teknikpersonen. Vid detta samtal
kan det vara så att personen från kundens dataavdelning sitter med. Det kan då
lätt bli så att teknikpersonen pratar mer tekniskt med denne om saker som inte
huvudbeställaren behöver förstå. Huvudbeställaren kan då ibland känna sig utanför
eller inte delaktig. Teknikpersonen måste då översätta det här så att huvudbeställaren
kan förstå, menar respondenten. Teknikpersonen kan här ha lite svårt då han/hon
behöver prata båda språken samtidigt, som respondenten säger.

Respondenten har även en känsla av att huvudbeställaren inte läser
kravspecifikationen så detaljerat. Huvudbeställaren anser att kravspecifikationen
föregåtts av en lång process och att teknikpersonen förstått vad kundföretaget vill ha.
Det kan dock vara så att något som diskuterats inte kommit med i kravspecifikationen.
Då kan kundföretaget i efterhand upptäcka att saker de tänkte skulle vara med i IS
saknas. Utvecklingsföretaget hänvisar då till kravspecifikationen och kan visa att
detta inte ingått i överenskommelsen. Detta är ett problem då kundföretaget ändå
känner besvikelse, men orsaken är att de inte läst kravspecifikationen till räckligt
detaljerat, menar respondenten.

När kravspecifikationen godkänns och fastställs kan det uppstå en intern konflikt i
kundföretaget säger respondenten. Utvecklingsföretaget kan exempelvis deklarera ”vi
kommer inte, inom givna tidsramar, kunna uppfylla de här kraven”. Det är då upp
till huvudbeställaren att avgöra vad som då ska göras. Om då vissa krav plockas
bort kan användarna bli besvikna om inte huvudbeställaren tagit upp detta med
användarna, menar respondenten. Respondenten nämner även att användare kan bli
besvikna om den interna kommunikationen i kundföretaget inte är till fredsställande.
Användarrepresentanten redovisar krav från övriga användare, säger respondenten.
Ett mindre krav kanske plockas bort i samband med ett möte med teknikpersonen. Då
är det inte så ofta som den användare som ursprungligen ställde kravet får reda på
detta. Det finns då en risk att denna användare bli r missnöjd och sprider ut att
programmet inte är bra, säger respondenten.

Respondent 4
Ett problem som kan uppstå är att kundföretagets dataansvarige intar en
försvarsställning. Initiativtagare till ett projekt är ofta VD eller ekonomiansvarig.
Dessa sätter då press på den interna dataavdelningen, menar respondenten. Den
dataansvarige ser då ofta utvecklingsföretaget som ett hot. I andra fall är det ett
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missnöje underifrån i verksamheten som gör att ett projekt startas. I dessa fall bli r
dataavdelningen, så att säga överkörd av kraven underifrån, menar respondenten.

Det största problemet i ett utvecklingsprojekt är att kundföretaget sällan vet vad de
egentligen vill ha säger respondenten. Ett system har så många möjli gheter och
svårigheter och kostar mycket pengar, så det finns många osäkra delar fortsätter
respondenten. Respondentens arbete går mer ut på att ta fram en lämplig infrasturktur
för kunden och det gäller då att få reda på så mycket som möjli gt om vad den här
infrastrukturen kommer användas till . När en speciell applikation ska utvecklas vet
alla parter mer vartåt de strävar och vad problemet är, anser respondenten.

Ett problem respondenten kan uppleva är svårigheten i att få en hög svarsfrekvens
på enkäterna. Sammanställningen av enkäterna är en form av önskelista som
systemteknikern använder för att ta fram vilka produkter som behövs i systemet.

Respondent 5
Det största felet som gjorts i det projekt respondenten refererar till , är att alldeles för
många krav togs med. Användarna har väldigt mycket krav säger respondenten.
Kravställarna tänkte enligt följande: ”det här ska in, de här uppgifterna är bra, de kan
läggas in” säger respondenten. I efterhand upptäcktes dock att alla de möjli gheter som
togs med i systemet inte används. Respondenten kan inte svara på vad detta beror på,
men misstänker att användarna inte har tid till att hinna lägga in alla de uppgifter de
från början ansåg skulle behövas. Många av dessa krav kom från chefer som vill ha
statistik och som sedan inte själva ska utföra arbetet i systemet, säger respondenten.
I efterhand har respondenten fått insikten i att ifrågasätta den önskelista som
användarna vill ha uppfylld. Respondenten säger att frågor som ”har ni folk som har
tid att sitta och mata in alla dessa uppgifter?” borde ställts. Respondenten säger att det
är bättre att lägga in lite data, men rätt data än massor av data som inte används.

Respondenten nämner att det kan uppstå problem om utvecklingsgruppen inte får med
sig användarna. Respondenten säger att det är väldigt viktigt att användarna får vara
med så att systemet bli r ”användarvänligt” . I projekt sitter det ofta med individer som
inte är användare. Dessa har ju sin kunskap men det är användarna som ska arbeta
med systemet i framtiden, säger respondenten. Är inte användarna med från början är
det allti d massor av saker som måste rättas till i ett senare skede menar respondenten.

I det projekt respondenten refererar till , tog verksamheten först själv fram en
kravspecifikation. Detta resulterade i ett väldigt komplext jättekompendium som
leverantören inte riktigt förstod tror respondenten. Orsaken var att leverantören inte
hade kunskap om verksamheten säger respondenten. Skälen till detta tror
respondenten är att leverantören inte riktigt har tid till detta; de är tidspressade och
måste även tänka på kostnaden. Det är dock svårt att avgöra var gränsen i detta
kunskapsinförskaffade ska dras, säger respondenten. Kravspecifikationsarbetet är
jätteviktigt men också väldigt svårt, säger respondenten. Frågan är hur
kravspecifikationen ska skrivas och hur formuleringar ska se ut.

Det är även svårt att få kravspecifikationen till räckligt detaljerad och det finns allti d
saker som aldrig står någonstans, menar respondenten. Det som leverantören bygger
bli r då kanske inte alls som kunden tänkt sig. Det gäller att tänka på allt för något
som borde vara givet, enligt kunden, kanske inte leverantören begripit menar
respondenten. Dessa problem har lett till att leverantören har varit tvungen att göra
anpassningar i efterhand vilket gjort att kostnaden stigit.

När användarna ska kontrollera innehållet i kravspecifikationen kan denna vara lite
för teknisk för att de ska begripa säger respondenten. Respondenten säger att



6 Materialpresentation

43

kravspecifikationen ska göras i två varianter så att det finns en som vänder sig till
användarna. Problemet är dock att den ändå varit för teknisk säger respondenten. Ett
problem i det hela är att folk inte heller gärna vill erkänna att det inte begripit, säger
respondenten. Det har hänt att användare sagt ”det förstod vi inte, att det skulle bli så,
det stod inte i kravspecifikationen” säger respondenten. Detta beror på att användarna
inte har förstått det språk som använts.
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7 Analys
I detta kapitel analyseras, utifrån frågeställningen, det material som samlats in
under litteraturstudien och intervjuerna. Först redovisas vilka respondenterna och
litteraturen angett som deltagare i RE-processen. Därefter sammanställs vad deras roll
och bidrag är i RE-processen. Denna sammanställning visar vilka möjli gheter som de
olika intressenttyperna bidrar med i RE-processen.

Avslutningsvis analyseras intervjumaterialet ytterligare. I den avslutande analysen av
intervjumaterialet redovisas de problem som uppstår i RE-processen, med avseende
på de involverade intressenterna.

7.1 Individerna som deltar
Litteraturstudien var inriktad på att finna information om användare, kund och
analytiker. I materialet som samlades in under intervjustudien framgår dock att bilden
är betydligt mer komplex än så. RE-processen är ett lagarbete och det gäller att ha
med kompetent personal både från kundens och leverantörens sida, säger respondent
2. I figur 4 framgår vilka olika individer som, med intervjumaterialet som underlag,
kan placeras in under respektive användare, kund eller analytiker.

Samtliga respondenter angav att användare på något sätt deltog i processen. Det finns
dock olika typer av användare och det gäller att ha med representanter för alla de
olika intressentgrupperna, säger respondent 1. I flera intervjuer framgick att det,
förutom dagliga användare, finns användare vilka är intresserade av statistik och
dylikt som produceras av IS. Dessa är, enligt respondenterna chefer eller den individ
som här kallas kund. I litteraturstudien återfanns ingen sådan information. Det bör
påpekas att det kan finnas chefer, som inte till hör individtypen kund, vilka är
intresserade av det som produceras av IS.

I flera av intervjuerna framkom även att det är önskvärt att någon med kunskap om
kundföretagets datormiljö deltar i processen. Om dessa individer bli r ansvariga för
den dagliga driften av det framtida IS kan även dessa ses som en typ av användare.
Att bilden över inblandade individer är mer komplex än den litteraturen ger
stärks då det i detta sammanhang nämndes flera olika individer. Respondenterna
nämnde exempelvis kundens dataavdelning, dataansvarig eller kundens projektledare.
Respondent 5, som tillhör en verksamhet som själva tar fram kravspecifikationen,
påpekade att personal från IT-avdelningen deltar genom att undersöka aktuell
datormiljö. En respondent säger att det är en fördel om kundens projektledare har
teknisk kunskap och kan bidra med underlag i en utredning av aktuell datormiljö. En
annan respondent sa att kundens projektledare bör vara den som i framtiden kommer
vara ansvarig för IS.

Genom intervjuerna framkom även att individen bakom begreppet kunden kan vara
olika. Enligt litteraturstudien säger Wieringa (1996) att kunden är den individ eller
verksamhet som betalar för ISU. Dock återfanns i litt eraturen ingen ytterligare
information om vem denna individ eller verksamhet är i kundföretaget. Enligt vad
som framkom i intervjuerna kan den intressent som i litteraturstudien kallades för
kund vara någon av följande hos kundföretaget: VD eller företagsledning,
ekonomichef, en avdelningschef eller dataansvarig hos kunden. Intervjumaterialet ger
insikt i att bilden inte är glasklar. Det är även så att flera av ovan nämnda individer
till sammans kan bilda vad som i litteraturstudien kallades för kund. Begreppet
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styrgrupp framkom även under två av intervjuerna. Respondent 5 säger att denna
grupp både består av individer från verksamheten och leverantören. Oavsett vilka
individer som ingår i styrgruppen kan den ses som en företrädare för kunden, om
kunden själv inte har tid att aktivt ingå i projektet.

Även den eller de personer som agerar som analytiker kan, enligt intervjumaterialet,
vara olika. Här nämndes projektledare, verksamhetskonsult, systemvetare,
systemtekniker och tekniskt kunnig person. Kundens projektledare kan i vissa fall
även ses som analytiker. Två respondenter säger att kundens projektledare är med och
driver projektet framåt och en respondent nämner att denne projektledare kan hjälpa
till då en nulägesbeskrivning för versamheten tas fram. Samma respondent säger även
att kundens projektledare är med vid dokumentationsarbete och dylikt, vilket kan ses
som analytikerns uppgift.

I intervjuerna framkom det även att olika experter kan plockas in för att stödja
analytikern. Respondent 1 och 5 nämnde experter inom olika verksamhetsområden.
Därutöver nämnde respondent 1 och 2 experter inom olika teknikområden.
Respondent 1 nämnde systemdesigner och respondent 2 gav databashantering och
kommunikation som exempel på teknikområden.

Analysen visar att det framkom mer detaljerad och mångsidig information genom
intervjuerna i förhållande till det litteraturstudien bidrog med. Litteraturen ger i stor
utsträckning en förenklad bild av vilka intressenter som är inblandade, men i
verkligheten är RE-processen mer komplex. Visserligen har litteratur hittats vilken tar
upp facilit ator (underlättare). Det är dock väldigt tydligt att det är en analytiker som
avses även då. Att vara en underlättare är även en av de färdigheter som efterfrågas
hos analytikern enligt litteraturen (Macaulay, 1996).

Det framgår även att den roll som exempelvis projektledaren får av en respondent kan
skilj a sig från vad en annan respondent menar med projektledare. I intervjumaterialet
från respondent 1 framgår det tydligt att projektledaren bland annat utför uppgifter
som tillhör analytikern. Respondent 2 säger att projektledaren är en ”mångkunnig”
person som är ledare för projektet. Det går inte att, med intervjumaterialet som
underlag, påstå att denna projektledare fungerar som analytiker, utan projektledaren
antas här endast vara någon som driver projekt framåt. Oavsett vad projektledarens
eller projektledarnas roll är, framgår det i flera intervjuer att dessa individer har en
central roll i RE-processen vilket förbigås i den litteratur som lästs.

Genom intervjuerna framgick, vilket tidigare nämnts, att individer med tekniska
kunskaper bör ingå i RE-processen. Detta faktum uppmärksammas inte i den litteratur
som studerats. Respondenterna nämnde dels personer inom kundföretaget och dels
experter inom den egna organisationen. Dessa ”teknikpersoner” representerar en ny
intressenttyp som enligt intervjuerna kan spela en betydande roll i RE-processen.

I den återstående analysen har individer som nämndes under de olika intervjuerna,
grupperats in under intressenttyperna användare, kund eller analytiker. Detta var en
avgränsning som gjordes i problemställningen och genom att inte diskutera fler än tre
aktörer underlättas även översikten av de olika intressenterna. Att detta är en
förenklad bild över de inblandade individerna bör dock finnas i åtanke när den
återstående analysen läses. I bilaga 2 till 6 finns även, vilket tidigare nämnts,
respondenternas svar i sin helhet om respondenternas svar vill studeras närmare.

Figur 4 presenterar en sammanställning av ovanstående analys. Figuren kan ses som
en vidareutveckling av figur 3, vilken återfinns i kapitel 2.5. I figur 4 framgår, vilket
även nämndes i kapitel 2.5, att samma individ kan ha flera roller i RE-processen.
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Exempelvis kan kunden, om den är intresserad av statistikrapporter och dylikt, vara
användare. Ett annat exempel är kundens projektledare som både kan ses som
användare och analytiker. Kundens projektledare är en användare om denne ska vara
driftsansvarig för IS och analytiker då den utför dokumentationsarbete och deltar vid
framtagandet av en nulägesbeskrivning av verksamheten.

Figur 4. Individerna i RE-processen.

Som tidigare nämnts tas, enligt respondenterna, även experter av olika slag tidigt
med i arbetet. Dessa experter, som kan till höra både kundföretaget eller
utvecklingsföretaget, kan ses som ett stöd för analytikern i RE-processen. Den
respondent som kallade sig ” tekniskt kunnig person” arbetade både som analytiker i
RE-processen och deltog även i själva utvecklingsarbetet av IS. Andra respondenter
nämnde, vilket tidigare nämnts, att experter på olika teknikområden deltog i RE-
processen. Det är således, enligt flera respondenter, viktigt att redan på ett
tidigt stadium ha med individer som har kunskap om design och det tekniska
utvecklingsarbetet av IS redan i RE-processen.

7.2 Individernas roller och bidrag
Nedan redovisas vad som framkommit i undersökningen, med avseende på
användarens, kundens och analytikerns roll och bidrag i RE-processen. Av texten
framgår att större delen av det som framgick av litteraturstudien även framkom under
intervjuerna.

7.2.1 Användaren

Att användarna är de som slutligen ska använda IS kan tyckas som självklart. Detta
framgår av litteraturstudien och sägs även i klartext av respondent 3. I intervjun
med respondent 5 framkommer även detta då respondenten tar upp problemet att
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användarna inte använder alla funktioner i IS. Att det finns en specifik användartyp
som är intresserad av det som produceras av IS (se kapitel 7.1) framgick dock ej av
litteraturstudien.

I samtliga intervjuer och litteraturstudien framgår att användarna anger krav eller
önskemål för det framtida systemet. Användarna berättar vad de tänkt att IS ska utföra
eller se ut, menar respondent 3 och 5. Användarna bidrar även med är kunskap om
verksamheten, vilket stöds av både respondenter och litteraturstudien. En respondent
säger även att de användare som deltar bidrar med att förankra det IS som utvecklas
hos övriga användare i verksamheten.

De användare som kommer stå för den dagliga driften av framtida IS bidrar med
kunskap om nuvarande datormiljö i verksamheten säger respondent 3 och 4. En
respondent säger även att denna typ av användare också kan ställa tekniska krav för
den lösning som ska tas fram. Flera respondenter tar upp att tekniskt kunniga personer
deltar i RE-processen. Således framgår det av intervjumaterialet att även hur-krav tas
med i kravspecifikationen, vilket diskuterades i slutet av kapitel 2.2.

Respondent 4 nämner driftsansvariga användare som viktiga, men tar dock inte upp
de dagliga användarna som aktiva kunskapsgivare lika tydligt. Denne respondents
åsikt om användarnas bidrag skilj er sig därav tydligt ifrån övriga respondenter. Detta
beror dock på denne respondents fokus i ISU. När nätverks- och hårdvarubehov tas
fram, vilket denna respondent arbetar med, behövs således mindre detaljerade
kunskaper om den dagliga verksamheten.

7.2.2 Kunden

I undersökningen har det framgått att kunden har ett stort inflytande i den verksamhet
som det framtida IS ska till höra. I intervjuerna med respondent 3 och 4 samt i
litteraturstudien framgår att den som i rapporten kallas kund bidrar med att sätta upp
de ekonomiska ramarna för arbetet. Om detta ska ses som ett bidrag eller inte kan
diskuteras. Den ekonomiska ramen kan begränsa hur optimal en lösning kan bli säger
en respondent (se även kapitel 7.4.3). Dock är detta ett tydligt bidrag som kunden
till för processen, för utan de ekonomiska resuserna skulle inget IS alls kunna tas fram.

Kunden ska även se till att till sätta de resurser som behövs i projektet säger
respondent 1 och 5. Dessa respondenter menar även att det är viktigt att säkerställa att
utvalda användare verkligen får tid till att delta i RE-processen eller att det är legitimt
som respondent 1 säger.

I litteraturen och i intervjuerna framgår det att kunden även är den som tar de
slutgilti ga besluten. Genom två intervjuer framgår dock att det kan vara en styrgrupp
som är beslutsfattare. En styrgrupp kan således ses som en företrädare för kunden om
denne själv inte har tid eller möjli ghet att aktivt delta i RE-processen.

Respondent 4 nämner att det är viktigt att känna till vilka mål kunden har. Respondent
2 påpekar att kunden ska bidra med de stora målen, vilket även (i synsättet
objektivism-ordning) Hirschheim och Klein (1989) tar upp som en uppgift för kunden.
En verksamhets huvudmål är att ge sina ägare maximal avkastning säger Hirschheim
och Klein (1989). Då det är kunden som sätter upp målen för verksamheten har
kunden således ett ansvar gentemot ägarna. Vidare säger respondent 2 att kunden
måste förankra projektet i hela verksamheten. Det kan finnas fler avdelningar än den
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som ett IS utvecklas för som kan behöva konsulteras och här kan kunden bidra med
kunskap om hela verksamheten för att ange vilka dessa kan vara menar respondent 3.

7.2.3 Analytikern

Då analytikerns roll diskuteras i intervjuerna nämns saker som ”ställa de rätta
frågorna”, ” fungera som idésprutor och komma med goda idéer” , ” tolka användarnas
önskemål” , ”se vilka brister och möjli gheter som finns” och ”komma med lösningar
som kundföretaget inte tänkt på internt” . Detta kan jämställas med vissa av de
önskvärda färdigheterna som presenterades i litt eraturstudien; intervjufärdigheter,
analytiska färdigheter och problemlösningsförmåga (Macaulay, 1996). Respondent 4
och 5 och litteraturstudien nämner erfarenhet som ett bidrag hos analytikern.

Respondent 1 säger att analytikern inte ska vara märkvärdig eller ”sätta sig på
användarna”, utan analytikern ska ”ha stora öron” och vara lyhörd så att alla
inblandade får komma till t als och ge sina åsikter. Respondent 3 säger att analytikern
frågar användarna vad de vill göra och varför samt, vilket även sades ovan, tolkar
deras önskemål. Respondent 5 säger att kravspecifikationen tas fram tillsammans
med användarna. Dessa uttalanden från respondenterna stämmer väl överens med
att analytikern ska arbeta utifrån användarnas perspektiv och hjälpa dem finna
vilka behov de vill ha uppfyllda, vilket synsättet subjektivism-ordning för ISU
säger (Hirschheim och Klein, 1989). Dessa uttalanden stämmer även överens
med de önskvärda färdigheterna som framkom i litteraturstudien; färdigheter i
grupparbete, underlättande färdigheter, förhandlingsfärdigheter och, återigen,
problemlösningsförmåga samt analytiska färdigheter (Macaulay, 1996).

I litteraturstudien framkom vikten av att analytikern besitter en kommunikativ
förmåga (Wieringa, 1996). Då olika individer ingår i samtal kan analytikern behöva
använda ett tekniskt språk och naturligt språk på samma gång säger respondent 3.
Således är denna kommunikativa förmåga viktig. Analytikern kan således även ses
som en länk mellan olika individer; analytikern pratar med kunden, användare (i
begreppet kan, vilket tidigare sagts, även kundföretagets dataavdelning tas med) och
experter av olika slag. Av intervjuerna framgår att dessa experter både kan komma
från kundföretaget och analytikerns egen organisation.

Det har tydligt framgått att det är många krav som ställs på en analytiker. Att kunna
uppfylla alla färdigheter kräver en "superman" eller "superkvinna" säger Macaulay
(1996) och det kan ses som näst intill omöjli gt för en analytiker att inneha samtliga
ovanstående färdigheter. För att förvärva dessa färdigheter krävs lång erfarenhet av
till vägagångsätt inom området. Som analytiker kan det även vara viktigt att ha någon
form av stöd, exempelvis i form av en metod, för att kunna uppfylla sin roll i RE-
processen.

7.3 Sammanfattning av intressentprofilerna
Figur 5 till handahåller en visuell sammanfattning av de olika intressentprofilernas roll
och förutsättningar i RE-processen. I figuren presenteras vad som utmärker de olika
intressenterna och hur de interagerar med varandra, verksamheten och det framtida IS.
Tanken är att detta ska ge en tydlig bild av de möjli gheter som föreligger i RE-
processen, med avseende på de olika intressenttyperna.
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I rutan för ”kund” i figur 5 framgår dennes bidrag i RE-processen. Kunden är den som
finansierar ISU-projektet (Wieringa, 1996; Respondent 3 och 4) och har en uppsatt
position i verksamheten (Respondent 2, 3 och 4). Det är även kunden som avgör vilka
resurser som ska ställas till analytikernas förfogande i processen (Respondent 1 och
5), vilket i figur 5 beskrivs av pilen från kund till analytiker. Att låta användare delta i
RE-processen leder till att deras vanliga arbete bli r lidande. Kunden ska dock besluta
och se till att utvalda användare kan delta (Respondent 1 och 2). Det är således
kunden som, genom att till dela olika mängder resurser, avgör hur omfattande ett ISU-
projekt kan bli . Detta kan även tolkas som att kunden anger begränsningar för det
framtida IS omfattning, vilket stöds av respondent 3 . I figur 5 framgår detta av pilen
mellan kunden och IS. Det är även kunden som ska ange målen för verksamheten och
med det framtida IS (Hirschheim och Klein, 1989; Respondent 2).

Figur 5. Intressenternas roll och förutsättningar i RE-processen.

Användarnas bidrag i RE-processen redovisas i rutan för ”användare” i figur 5.
Användarna av det framtida IS bidrar med kunskap om verksamheten och dess
processer (Macaulay, 1996; Respondent 1, 3 och 5). I figur 5 framgår detta av pilen
från användaren till verksamheten. Vidare är det användarna som anger vilka behov
som önskas uppfyllda och som således ställer krav på det framtida IS, vilket i figur 5
framgår av pilen mellan kunden och IS (Loucopoulos och Karakostas, 1995; Samtliga
respondenter).
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Användarnas verksamhetskunskap och krav måste förmedlas till analytikern (se pilen
mellan användare och analytiker i figur 5). Användarna saknar oftast kunskaper inom
dataområdet (Avison och Fitzgerald, 1995) och har svårt att på egen hand förmedla
krav och kunskap. Av denna anledning går analytikerns arbete mycket ut på att
hjälpa användarna med detta. Analytikerns uppgift är, vilket tidigare sagts, att ta
fram en till fredsställande kravspecifikation för det framtida IS (Flynn, 1996). I figur 5
beskrivs detta genom pilen mellan analytikern och IS. För att kunna skapa en lämplig
kravspecifikation måste analytikern inneha en mängd färdigheter och kunskaper
(Macaulay, 1996). Dessa framgår i rutan för ”analytiker” i figur 5. Kunskaperna och
färdigheterna används vid interaktionen med kund och användare, vilket i figur 5
beskrivs av pilarna från analytikern. Kunden och användarnas språk är inte detsamma
som analytikerns varför analytikerns kommunikationsförmåga är av stor betydelse
(Wieringa, 1996; Respondent 1 och 3). Kommunikationsförmåga och övriga
färdigheter ska således bidra till att en gemensam förståelse kan uppnås.

Avslutningsvis ges här en förklaring till de tankebubblor som återfinns för varje
intressenttyp i figur 5. Texten bygger på den tolkning av insamlat material som gjorts
i detta examensarbete.

• Det som till stor del karaktäriserar kunden är kostnadsdelen för utvecklingen,
vilket kunden har i bakhuvudet under hela processen.

• I analytikerns huvud rör sig tankarna kring metoder, modeller, tekniker och
verktyg. Användandet av dessa ska leda fram till att en till fredsställande
kravspecifikation skapas.

• Användarnas största intresse är att det IS som slutligen skapas uppfyller deras
behov och hjälper dem att utföra sina jobb mer effektivt.

7.4 Identifierade problem
I detta kapitel återfinns de problem, i RE-processen, som framkom i intervjuerna. För
att få en struktur i kapitlet har problemen grupperats in under olika huvudproblem.
Dock bör det påpekas att denna indelning inte kan sägas vara den enda möjli ga. RE-
processen är komplex och det är därför svårt att tydligt ange vad ett specifikt problem
ska ses som.

I kapitlet anges även vilka aktiviteter i RE-processen de olika problemen kan sägas
till höra. Det är omöjli gt att påstå att ett visst problem tillhör en specifik aktivitet. Flera
av problemen återfinns troligen i mer än en aktivitet i RE-processen. De aktiviteter
som nämns för de olika problemen är de som problemet har den tydligaste kopplingen
till .

7.4.1 Kommunikationsproblem

Det kan vara svårt för analytikern att förstå vad användarna menar, säger respondent 1
och 3. Detta beror på att analytikern är främmande för verksamheten och inte känner
till de begrepp och termer användarna använder. I sammanhanget finns även en risk
att analytikern kan tro att han/hon förstår men i själva verket inte gör det menar
respondent 1. I aktiviteten Requirements Elicitation utreds vilka krav som ställs på det
framtida IS och därför kan detta problem sägas till höra denna aktivitet.



7 Analys

51

Om analytikern saknar till räcklig kännedom om verksamheten kan det även ge
problem i Requirements Validation. Det är, i denna aktivitet, svårt för analytikern att
avgöra om all behövlig information lämnats av användarna och alla krav framkommit
eller inte. Respondent 5 uttrycker att det allti d saknas saker i kravspecifikationen
vilket gör att lösningen inte allti d bli r som användarna tänkt sig. Dessa saker är sådant
som varit självklart för användarna men som utvecklarna inte förstått. Detta kan ses
som förväntade krav vilket diskuterades i kapitel 2.2.2. Då saknad kravuppfyllelse av
förväntade krav leder till en hög grad av missnöje, är detta således ett stort problem.

Respondentent 1 och 3 uttrycker ungefär samma problem då de säger att det, till
kraven, kan finnas bakomliggande information som är svår att få fram ur användarna.
Detta tolkas dock här som att analytikern förstår att all behövlig information inte
lämnats. Då användarna kan utföra sina dagliga uppgifter utan att fundera på vad de
egentligen gör kan det ta lång tid innan de kan förklara vad de egentligen gör, menar
respondent 3. Skälet till  detta problem kan vara att användarna inte vet eller inte
förstår vad analytikerna är ute efter. Problemet med saknad information beror således
delvis på användarna då de inte lämnar all behövlig information till analytikern. I
dessa fall kan problemet sägas höra hemma i aktiviteten Requirements Elicitation.

Respondent 3 upplever även att bakomliggande information kan vara svår att få fram
då användare har en väldigt klar bild över exakt hur de vill att IS ska fungera. I många
fall använder då användarna själva datatermer och säger saker som ”här ska det
vara en listruta” . Analytikern kan troligen erbjuda en effektivare lösning än den
användaren tänkt ut, om de får förståelse för vad användarna egentligen behöver.

Ett annat kommunikationsproblem är att användarna kan ha problem med att förstå
kravspecifikationen vilket respondent 2 och 5 uttrycker. Respondent 1 är också inne
på detta då han/hon säger att det, i kravspecifikationen, är viktigt att inte använda ord
som inte användarna kan förstå. Det är även lätt att innehållet i kravspecifikationen
bli r för tekniskt, vilket respondent 5 säger. Detta kan leda till att det IS som utvecklats
inte överenstämmer med användarnas tolkning av kravspecifikationen. Problemet har
att göra med hur innehållet i kravspecifikationen uttrycks, varför problemet kan sägas
till höra aktiviteten Requirements Specification. Då det är i Requirements Validation
som kravspecifikationen presenteras för användarna, är det egentligen i denna
aktivitet de måste förstå den. Om problemet ses ur denna synvinkel kan det istället
sägas att problemet till hör aktiviteten Requirements Validation.

7.4.2 Förändr ingsproblem

Kunden och användare kan ha svårt att förstå att något de upplever som en liten
förändring av IS kan innebära att stora omarbetningar kan behöva göras menar
respondet 1. Detta innebär att det är viktigt att kraven fastställs innan designarbetet
och programmeringen av IS påbörjas. Det är således viktigt att i Requirements
Elicitation se till att användarna redan här anger samtliga krav för vad de vill att IS
ska utföra.

Den största orsaken till att projekt misslyckas är att nya krav hela tiden läggs till
under hela ISU säger respondent 2. Förutsättningarna måste därför låsas på ett tidigt
stadium menar respondenten. Samma respondent säger även att en verksamhets
förutsättningar hela tiden förändras. Då en verksamhets förutsättningar hela tiden
förändras är det självklart svårt att låsa förutsättningarna. Respondenten säger att det
därför är lämpligt att dela upp ISU-projekt i mindre och, tidsmässigt, kortare projekt.
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Att vår värld är föränderlig är dock ett problem som ligger utanför denna rapports
problemområde, varför detta inte här diskuteras ytterligare. Respondent 5 tar också
upp att problem uppstår om användarnas, hela tiden växande, kravönskelista godtas i
sin helhet och säger att kraven måste ifrågasättas. Om problemet ses ur denna
synvinkel kan det sägas till höra Requirements Negotiation; det gäller här att verkligen
komma överens om vad som ska utvecklas och inte. Dock kan problem med att nya
krav till kommer uppkomma i vilken del som helst av en ISU-process.

Ett annat problem, som gör att IS måste omarbetas i efterhand, uppstår då inte de
dagliga användarna deltar i processen säger både respondent 1 och 5. IS kan behöva
omarbetas om en användare som endast vill ha rapporter och dylikt från ett IS även
anger kraven för hur IS ska se ut, menar respondent 1. Denna användare förstår ofta
inte de dagliga användarnas behov och kan därför inte ange allt som behövs i IS, för
att de dagliga användarna ska kunna skapa efterfrågad utdata. Det är de dagliga
användarna som ska arbeta med IS och deras behov får således inte glömmas bort
eller förbigås. Detta problem gör att hela RE-processen misslyckas, men kan sägas
till höra aktiviteten Requirements Elicitation då det är här kraven ska identifieras. Det
kan även sägas att problemet framkommer under Requirements Validation, då det i
aktiviteten inte går att finna felaktigheter och saknade krav om inte användarna är
delaktiga.

7.4.3 Dålig beställarkompetens hos kunden

Respondent 2 och 4 tar upp problemet att kundföretaget sällan vet vad de vill ha. Om
IS då inte bli r till fredsställande så är det utvecklingsföretaget som då får stå till svars
säger respondent 2. Det gäller således att ta reda på vad IS ska användas till , vilket
framgår ur respondent 4 svar. Om kundföretaget inte har en aning om vad de behöver
är det självklart svårt att ta fram ett till fredsställande IS. I sådana fall bör istället en
omfattande analys och studie av verksamheten utföras, innan en RE-process påbörjas.
Genom detta kan verksamheten få hjälp med att finna sina behov, vilka kanske inte
alls består av ett nytt IS.

Respondent 2 är inne på detta då respondenten säger att kundföretaget måste se över
sina processer för att få bästa hävstångseffekt av ett nytt IT-system. Om problemet
ändå ska kopplas till någon aktivitet i RE-processen så hör det hemma i Requirements
Elicitation, där kunskap om verksamheten förvärvas.

I kapitel 7.2.2 nämns att kunden bidrar med de ekonomiska ramarna för ett projekt.
Detta kan dock även ses som ett problem. Detta kan uppstå då kunden inte vill l ägga
ner till räckligt med pengar på ett projekt och inte är villi g att investera i ny, men
lämpligare hårdvara säger respondent 3. Om kunden inte vill l ägga ner till räckligt
med pengar i ett projekt, begränsar det utvecklingsföretagets möjli gheter till att ta
fram en optimal lösning menar respondenten.

Det måste dock påpekas att det är ett måste, ur verksamhetens synvinkel, att begränsa
ett projekt. En verksamhet har bara en begränsad mängd resurser att investera och
satsade resurser måste ställas i förhållande till vilken grad av förbättring de kan ge.
Att skapa ett, ur analytikerns synvinkel, helt optimalt IS kanske inte är det bästa
för verksamheten. Att utveckla ett IS som är något långsammare och mindre
till fredsställande än ett IS som skapats med den senaste hårdvaran, kan ändå vara
försvarbart ur verksamhetens synvinkel. Detta är sant i de fall då kostnaden för ny
hårdvara är större än nyttan den medför. Att beräkna vilken vinst ett IS medför är
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dock en mycket svår uppgift, vilket är ett helt annat problem än de som tas upp i
denna rapport.

De begränsningar som anges kan dock ses som problem om en verksamhet är helt
ovilli g att lägga ner mer resurser, även då det tydligt framgår att det skulle ge
verksamheten en högre vinst. Om kunden vägrar inse fördelarna med att ge ett projekt
mer resurser kan det ses som dålig beställarkompetens. Problemet kan sägas till höra
Requirements Negotiation då kostnaden för utvecklingen är en av de faktorer som är
avgörande för vad kunden godkänner.

Respondent 1 och 3 upplever problem med att kunden inte läser kravspecifikationen
till räckligt ordentligt. Skälet till detta kan vara att kunden inte anser sig ha tid till detta
säger respondent 1. Trots att skapandet av kravspecifikationen föregåtts av en lång
process, kan något väsentligt ändå saknas i denna säger respondent 3. Detta kan leda
till att den lösning som tas fram inte motsvarar de förväntningar kundföretaget hade.
Skälet till att kunden inte läser kravspecifikationen kan antas bero på att den är
skriven på ett, för kunden, allt för komplicerat sätt. Om så är fallet till hör problemet
aktiviteten Requirements Specifikation. Om istället tyngdpunkten läggs på att det IS
som skapas inte motsvarar förväntningarna kan det sägas att problemet till hör
Requirements Validation.

7.4.4 Interna problem inom kundföretaget

Ett problem, som flera respondenter tar upp, är att konflikter kan uppstå mellan
individerna i kundföretaget. Dataavdelningen kan exempelvis känna sig överkörd och
inta en försvarsställning då en utomstående konsult tas in menar respondent 3 och 4.
Individerna inom dataavdelningen kan då undanhålla information säger respondent 3.
Detta problem tillhör främst Requirements Elicitation då detta kan försvåra
framtagandet av krav och kunskap om verksamheten.

Respondent 2 påpekar att alla människor är tveksamma och rädda för förändringar om
de inte vet vad dessa leder till . Respondenten nämner mellanchefer som de största
bromsklossarna. Dessa kan bli rädda för risken att rationaliseras bort i och med det
nya IS och gör då allt för att bromsa denna utveckling.

Det bör dock påpekas att det ur en enskild individs synvinkel är helt naturligt och sunt
att var rädd för förändringar. Förändringar kan påverka den enskilda individen
negativt och det är då problem kan uppstå. Problemet är således inte att individer är
rädda för förändringar, utan är snarare att individer som kommer påverkas negativt av
ISU bli r negativa till IS. Detta problem kan sägas till höra Requirements Elicitation
då det är här krav och kunskap om verksamheten ska utvinnas. Om användare är
negativa till ett nytt IS försvårar troligen detta aktiviteten. Problem med att individer
försöker bromsa utvecklingen skulle även kunna sägas till höra Requirements
Negotiation, där konflikter ska lösas och en konsensus uppnås. Dock framgår det i
kapitel 2.4.2 att konflikter av detta slag ska undvikas i aktiviteten. Aktiviteten är till
för att bidra i skapandet av ett, för verksamheten, till fredsställande IS.

Dålig intern kommunikation inom kundföretaget kan leda till att enskilda användare
bli r besvikna på IS. Då kunden ska vara användare av exempelvis statistik från IS,
finns en risk att denna inte uppfyller kundens behov säger respondent 3. Orsaken är
att kunden förklarar sina behov för användarrepresentanten som i sin tur inte meddelar
analytikern all i nformation angående detta. En annan situation som respondent 3
tar upp, uppstår då innehållet i kravspecifikationen fastställs. Ett krav som kommit
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från en användare, vilket förmedlats vidare av en användarrepresentant, kan förändras
då kravspecifikationen fastställs säger respondent 3. Risken i detta är att denna
information inte når användaren som ursprungligen ställt kravet. Han/hon kan då bli
besviken och sprida ut att programmet inte är bra, säger respondent 3. Problemet kan
sägas till höra Requirements Negotiation då det är i denna aktivitet kraven som ska
uppfyllas fastställs. Problemet kan även sägas till höra Requirements Elicitation då det
sätt som kraven utvinns på i dessa fall i nte är helt till fredsställande.

Problem kan uppstå om kunden och användarna inte har samma mål med IS och
därför inte är överens om kraven, säger respondent 1. Detta kan ses som ett
övergripande problem som gör att de ovanstående problemen uppkommer. Problem
av detta slag framkommer troligtvis tydligast i aktiviteten Requirements Negotiation.

Respondent 2 säger att kundföretaget måste fungera som en helhet. Om den inte gör
det uppstår troligen de problem som diskuterats ovan.

7.5 Sammanfattning av identifierade problem
Enligt examensarbetets frågeställning skulle problem som föreligger för intressenterna
kund, användare och analytiker identifieras. Kapitel 7.4 ger inte en tydlig bild av
detta, varför en sammanfattning av analysen presenteras i figur 6.

Figur 6. Problem i RE-processen, med avseende på intressenterna.
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Pilarna mellan de olika intressenterna i figur 6 anger problem som kan kopplas till
interaktionen mellan de intressenterna en viss pil l öper mellan. För varje pil framgår, i
dess textruta, de problem som återfinns i interaktionen. Vissa av de problem som
återfinns i kundföretaget, kan inte sägas till höra en viss intressent. I figur 6 redovisas
därför dessa problem i en textrutan för kundföretaget.

Innehållet i figur 6 redovisas inte här närmare utan förståelsen för figuren
framkommer i kapitel 7.4. Dock kan något ytterligare nämnas om problemen som
analytikern har i interaktionen med användarna och problemet med att användarna
inte anger all bakomliggande information. Dessa problem hör ihop och kan sägas bero
på det faktum att analytikern inte har till räcklig kunskap om verksamheten. Detta gör
att analytikern har svårt att förstå användarna och då även får svårigheter i att avgöra
om all i nformation lämnats av användarna. Om analytikern hade större kunskap i
verksamheten skulle vikten av dessa båda problem avsevärt minskas.
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8 Resultat och slutsatser
I detta kapitel redovisas det resultat och de slutsatser som kan dras av det som
framkommit i analysen med avseende på rapportens frågeställning. Examensarbetets
frågeställning var följande:

Vilka problem och möjli gheter föreligger för de olika typerna av intressenter som är
involverade i RE-processen?

Det som framkommit redovisas nedan uppdelat i möjli gheter och problem.

8.1 Möj ligheter som föreligger i RE-processen
Nedan redovisas i punktform de möjli gheter som identifierats för respektive
användare, kund och analytiker.

Möj ligheter användaren bidrar med:
• Användaren bidrar med kunskap om verksamheten

• Användaren anger krav eller önskemål för det framtida IS

• Användaren kan bidra med att förankra det framtida IS hos övriga användare i
verksamheten

Möj ligheter kunden bidrar med:
• Kunden bidrar med att sätta upp de ekonomiska ramarna för RE-processen

• Kunden till sätter de resurser som behövs i RE-processen

• Kunden fungerar som beslutsfattare

• Kunden bidrar med att ange målen för IS

• Kunden har en övergripande kunskap om hela verksamheten och kan därför
bidra med kunskap om vilka avdelningar som kan behöva konsulteras

Möj ligheter analytikern bidrar med:
• Analytikern skapar kravspecifikationen för IS

• Analytikern bidrar med kunskaper i hur information ska förvärvas

• Analytikern leder arbetet i RE-processen

• Analytikern bidrar med färdigheter för att skapa konsensus

• Analytikern bidrar med att finna alternativa lösningar

• Analytikern bidrar med att presentera material för övriga intressenter

• Analytikern bidrar med kunskap och erfarenhet av metoder, tekniker och
verktyg

• Analytikern bidrar med sin kommunikativa förmåga och fungerar som en länk
mellan olika intressenter
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8.2 Problem som föreligger i RE-processen
Nedan redovisas i punktform de problem som identifierats för respektive användare,
kund och analytiker.

Problem med användaren:

• Användaren anger inte all i nformation som behövs

• Användaren anger ständigt nya krav

• Användaren saknar insikt i vilka konsekvenser förändringar kan få

• Användaren kan missförstå kravspecifikationens innehåll

• Användaren kan vara negativt inställd till det nya IS, vilket försvårar RE-
processen

Problem med kunden:
• Kunden vet inte vad den vill ha

• Kunden kan begränsa möjl igheten att skapa ett till fredsställande IS

• Kunden saknar insikt i vilka konsekvenser förändringar kan få

• Kunden läser inte kravspecifikationen till räckligt detaljerat

• Kunden låter inte användarna delta i RE-processen

Problem med analytikern:

• Analytikern saknar till räcklig kunskap om verksamheten

• Analytikern förstår inte eller missförstår vad användarna menar

8.3 Slutsatser
Genom intervjuerna framkom att det är fler intressenter involverade i RE-processen
än vad litteraturen inom området anger. Denna mer detaljerade och mångsidiga bild
över vilka olika intressenter som kan vara involverade i RE-processen, förstärker den
bild som ges i litt eraturen och ger ökad förståelse för att RE är en komplex process.

Med avseende på de identifierade möjli gheterna framkom inget som inte kan ses som
sannolikt i förhållande till respektive intressents roll . Exempelvis är det inte svårt att
förstå att den som ska använda ett IS även är den som förmedlar kunskapen om sin
egen verksamhet eller att den som fungerar som beslutsfattare är den som sätter upp
ramarna för ett ISU-projekt. Allt detta framgick redan i litt eraturstudien. Dock antogs
möjli gheten finnas att det i intervjuerna, skulle kunna framkomma fler och mer
oväntade möjli gheter med avseende på de olika intressenterna. Något sådant
inträffade dock inte och materialet från litteraturstudien och intervjuerna var till stor
del detsamma.

Genom att betrakta de problem som identifierats kan huvudorsaken till dessa hänföras
till att de olika intressenterna har svårt för att förstå varandras behov och arbete. Om
exempelvis användaren förstod analytikerns arbete och roll bättre skulle de troligen
bli mer villi ga att delta och engagera sig i RE-processen. Troligtvis skulle de då även
kunna förse analytikern med mer relevant och tydligare information. Om kundens
förståelse för RE-processen var större skulle de troligen, i högre grad, förstå vikten av
att läsa kravspecifikationen och vikten av att låta användarna ingå i arbetet. De
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problem som identifierats för analytikern säger i klarttext att de inte förstår
användarnas arbete och det är då självklart svårt för analytikern att identifiera
användarnas behov.

Det är även möjli gt att dra slutsatsen att det kan vara ekonomiskt lönsamt för
kundföretaget om samma utvecklingsföretag återkommande anlitas då olika IS
behöver utvecklas. Om kundföretaget anlitar samma utvecklingsföretag vid
framtida ISU-projekt kan problemet med att leverantören saknar till räcklig
verksamhetskunskap minskas. För varje projekt som genomförs ökar leverantörens
kunskap om verksamheten, vilket borde leda till att till fredställande IS kan utvecklas
både enklare och snabbare.
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9 Diskussion
I detta kapitel utvärderas examensarbetets innehåll . Utöver detta redovisas vilka
erfarenheter arbetet gett och förslag på fortsatt arbete lämnas.

9.1 Utvärder ing av arbetet
I denna undersökning av problem och möjli gheter, med avseende på de involverade
intressenttyperna i RE-processen, har ett flertal möjli gheter och problem identifierats.
De problem och möjli gheter som redovisas är dock, i de flesta fall , inte några
överraskningar utan de kan till stor del inkluderas i den generella bild som ges i
litteratur inom området. Dock har en tydlig bild över problemområdet getts.

Tolkningen som görs av undersökningens resultat är att de problem och möjli gheter
som identifierats, troligen återfinns i många RE-processer. Detta beror på att alla
respondenterna i undersökningen var professionella och erfarna utövare inom
området. Litteraturstudien stödde även, med avseende på möjli gheter, en stor del av
det som framkom i intervjuerna.

För att få en mer fullständig bild av problem och möjli gheter, än den som presenteras
i denna rapport, bör även användare och kunder intervjuas. För att få ett representativt
resultat måste även ett större antal respondenter intervjuas. I resultatet framgår att
endast två problem med analytikern framkommit. Detta beror sannolikt på det faktum
att det var analytiker som intervjuades. Det kan inte ses som osannolikt att användare
och kunder skulle angett fler problem med avseende på analytikern, om dessa
intressenttyper hade intervjuats.

Observation valdes, på grund av undersökningens tidsbegränsning, att inte användas
som metod. De problem och möjli gheter som identifierats i denna undersökning
skulle troligen även kunna identifierats om olika RE-processer hade observerats.
Därutöver skulle kanske andra mindre tydliga möjli gheter och problem, vilka
intressenterna själva inte tänker på, kunnat identifierats. Det är även möjli gt att
ytterligare problem med analytikern skulle kunnat identifierats, då denne hade
observerats av en utomstående individ. Dock är det troligt att de betydelsefullaste och
mest framträdande problemen och möjli gheterna, med avseende på intressenterna, har
identifierats genom de metoder som använts i undersökningen.

Genom intervjuerna framkom det, vilket tidigare nämnts, att bilden över de
inblandade i RE-processen är mer komplex än vad litteraturen säger. Trots att detta
föll utanför det som undersöktes i rapporten var detta en intressant upptäckt som gav
ny kunskap.

Ytterligare en reflektion som gjorts är att mycket av innehållet i bakgrundskapitlet
styrktes av respondenterna. Dessa saker till hörde inte arbetets frågeställning och har
därför, i de flesta fall , inte redovisats i rapportens materialpresentation. Genom att
studera respondenternas svar (se bilaga 2 till 6) återfinns exempelvis stöd för att skapa
olika versioner av kravspecifikationen för kommunikation med olika intressenter, att
”hur-krav” måste tas med i kravspecifikationen, att kunskap måste införskaffas från
flera olika källor och att prototyping och omskrivning av kravspecifikationen är
lämpliga metoder vid Requirements Validation.



9 Diskussion

60

Avslutningsvis kan det sägas att denna rapport skulle kunna användas i olika
utbildningssammanhang för att belysa de svårigheter och möjli gheter som finns i
samarbetet mellan olika intressenter i den tidiga delen av ISU.

9.2 Gjorda erfarenheter
Arbetsprocessen har gett insikt i att det tar lång tid att genomföra en till fredsställande
undersökning. Trots att cirka fyra månader lagts ner på arbetet är det svårt att hinna
med allt i den utsträckning som är önskvärd. Detta har även gett insikt i vikten av att
tidigt ha en klar idé av vad som ska åstadkommas. Att ha formulerat en tydlig och
avgränsad problemformulering bidrar också till att ett till fredsställande resultat kan
erhållas. I sammanhanget har även stor insikt fåtts i vikten att ha en arbetsplan att
följa.

Arbetet har även gett insikt i svårigheter och fördelar med att utföra en större
undersökning på egen hand. Fördelar är att hänsyn inte behöver tas till någon annan
och att tiden kan planeras efter vad som passar individen. Svårigheter är att det kan
vara svårt att vara disciplinerad då ingen annan är beroende av att arbetet går framåt i
den utsträckning som krävs. En annan svårighet är att det kan vara svårt att värdera
det som skrivs. Den som skriver är väl insatt i materialet och kan därför bli lit e
”blind” och ha svårt att avgöra om delar av materialet är otydligt. Genom att träffa en
handledare en gång i veckan har dock materialet setts med ” friska ögon” vilket, i
många fall , gjort materialet tydligare.

Även de ostrukturerade intervjuerna som genomfördes gav erfarenheter. Vid ett
intervjutill fälle tolkas lätt det som respondenten förmedlar som tydligt och
fullständigt. Detta kan bero på den personliga kontakt som uppstår mellan respondent
och intervjuare, tolkningar av kroppsspråk och den direkta kommunikationen. Då
intervjumaterialet i ett senare skede lästes igenom upptäcktes dock att luckor fanns i
materialet. Genom att endast ha de sagda orden kvar förloras en del av förståelsen och
materialet tolkas då inte på samma sätt som vid intervjutill fället. Då respondenter får
möjli ghet att tala fritt är det lätt att de börjar diskutera annat än det som egentligen
efterfrågas. Då ostrukturerade och ostandardiserade intervjuer genomförts är det
därför viktigt att säkerställa att respondenten verkligen lämnar svar på det som
efterfrågas. Det är således viktigt att vara koncentrerad och fokuserad vid
intervjutill fället och även styra intervjun för att nå önskat resultat.

9.3 Förslag på framtida arbete
I undersökningen framkom, vilket tidigare sagts, att det finns fler intressenter än
användare, kund och analytiker som har en framträdande roll i RE-processen,
exempelvis teknisk expertis och projektledare. Det skulle därför vara intressant att
utföra en liknande men större undersökning, där möjli gheter och problem i RE-
processen för samtliga identifierade intressenter undersöks. För att verkligen få
en fullständig bild skulle, i en sådan undersökning, även de olika intressenttyper
som finns kunna undersökas närmare; det kanske finns ännu fler involverade
intressenter än de som identifierats i denna rapport? För att få ett mer representativt
resultat bör även ett större antal individer och, framför allt , individer från samtliga
intressentgrupper intervjuas.
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I undersökningen framkom även att namnen på en intressenttyp kan skilj a sig åt
mellan olika verksamheter. Dessutom kunde ett specifikt intressentnamn inneha olika
roller i olika verksamheter. I en större undersökning skulle det även kunna vara
intressant att utreda denna begreppsförvirring.

I arbetet har problem och möjli gheter med avseende på individerna användare, kund
och analytiker identifierats. Ett annat tänkbart framtida arbete skulle därför kunna
vara att undersöka om dagens metoder och tekniker för ISU stödjer de problem och
tar till vara på de möjl igheter som har identifierats hos de olika intressenttyperna.
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Bilaga 1 - Intervjufrågor
Inledande frågor

Hur länge har du arbetat inom detta företag?

Hur länge har du arbetat med systemutveckling?

Ungefär hur många systemutvecklingsprojekt har du deltagit i?

Hur lägger ni i ert företag upp ett systemutvecklingsprojekt – vilka är huvuddragen?

Vilka är dina uppgifter, vad är du delaktig i?

Huvudfrågor

Vilka typer av individer brukar vara inblandade i processen att ta fram ett
kravdokument (kravspecifikation) för ett framtida system?

Vad är respektive individs roll i denna process?

Vad bidrar respektive individ med i processen? Eventuell förklaring: Det vill säga vad
gör de under processen, vad får man ut av att de är med?

Upplever du det som att det uppstår några särskilda problem när ni arbetar mot
respektive individtyp? Eventuell förklaring: Vilka är nackdelarna att ta med denna
individtyp i processen?

Möj liga följdfrågor

Om de inblandade har olika syn och åsikter på processen och det framtida systemet,
vilka är skill naderna och uppstår det några problem i och med detta?

Från vilka inblandade får du den kunskap om verksamheten du behöver för att utföra
ditt arbete och återfinns det några problem vid detta kunskapsinförskaffande?

Vem eller vilka individer anger krav för det framtida systemet?

Finns det några problem eller möjli gheter med avseende på de inblandade individerna
då krav anges?

Vem bestämmer vilka krav som slutligen ska gälla?

Hur avgörs att framtagna krav är de rätta för att till fredsställa behoven?

Finns det några problem eller möjli gheter med avseende på de inblandade då det
avgörs om de framtagna kraven kommer till fredsställa behoven?

Återfinns det några problem vid kommunikationen kring kravdokumentationen
(kravspecifikationen) med de inblandade?

Avslutande frågor

Vad anser du att du bidrar mest med i processen?

Finns det några andra svårigheter vi inte redan varit inne på?

Finns det något annat du vill till ägga?
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Bilaga 2 – Intervju respondent 1
I : Hur länge har du jobbat på [företagets namn]?

R: Ja på [företagets namn] som företag så har jag jobbat sen sommaren –96, men inom den här
branschen så har jag jobbat sen –86.

I : Och hur länge har du sysslat med systemutveckling?

R: Ja, det är ju faktiskt inte mer än sen –95 och framåt. Innan dess så höll jag på med stordatordrift och
kundservice och såna här saker.

I : Hur många systemutvecklingsprojekt har du hunnit vara med i, ungefär?

R: Ja, det är väl i stort sett ett stort per år kan man säga. För ett större system tar ju så pass stort, lång
tid. Sen så kanske de överlappar lite grann; att man är inne i förvaltningsfasen samtidigt som man
startar upp någonting nytt då. Man får allti d lämna över till någon förvaltningsorganisation efter
förhoppningsvis, om det ingår i uppdraget.

I : Hur lägger [företagets namn] upp ett sånt här projekt; vilka är dom stora dragen?

R: Dom stora dragen ja. Vi har ju ett kvalitetssystem som vi följer, plus att vi har en projekt-
ledningsmetoder som heter ” [metodnamn]” , som är [företagets namn] egen. Så att jag stödjer mig
väldigt mycket på kvalitetssystemet egentligen. För att där regleras vilka möten vi behöver ha med
kunden, uppstartsmöten, protokoll från möten sparas, tidsplaneringar och vi gör då någonting som
kallas kvalitetskrav för uppdraget. Den beskriver alla faser i uppdraget och vad som är viktigt i varje
fas. Sen så får kunden också göra en ”kvalitetskriterier” för varje uppdrag där dom då sätter tummen på
att till exempel ”det viktigaste i det här uppdraget är att tidsplanen hålls” . Eller det kanske inte är så
viktigt, utan det viktigaste kanske är att det är ett bra, flexibelt system som kommer fram. Det är lite
olika variabler som de lägger i det hela. Så att det gör man initialt; att kunden sätter sig med
kvalitetskriterier, det kanske kan vara 3-4 kriterier och så viktar de dessa då. Allt ing kan ju inte vara
viktigt, eller lika viktigt för att det går inte. Och de här kriterierna är ju viktiga i starten, men de är ju
viktiga hela tiden då, så att den som är projektledare också ser till att titta på kriterierna, att man har
dom i bakhuvudet. Och sen så följer man ju upp dom då med kunden också. Är det ett långt projekt så
gör man det kanske efter ett halvår och är det ett kort projekt så gör man ju det när det är slut. I långa
projekt så följer man upp det här kanske flera gånger då; vad kunden tycker nu då, ”har vi levt upp till
de här kriterierna?” och så vidare. Här är ett exempel jag kan visa. [kundnamn] är kunden då. Vi ska
anpassa ett system nu då, eller göra om det helt och hållet egentligen. Man bestämmer när man ska
följa upp det. Och här har man då sagt då att hålla tidsplanen det är högsta vikten då - 5, och att man
följer uppsatta ramar och följer avtal är också viktig, att projektets resultat har hög kvalitet… så man
sätter upp lite sådana och sen är det ju då det här datumet här, när man har bestämt för uppföljningen,
då skriver de då ”vad blev den verkliga vikten av det här!?” Blev det en 5:a eller en 4:a!? Så man kan
ju få max då 100% för en sånhär grej. Så det är lite sådär initialt. Men som du säger, det svåra då det är
ju, du är ju inne på system där man börjar från noll; man ska ta reda på vad kunden vill ha egentligen.
Och då finns det ju lite olika metoder därför att hjälpas åt att komma fram till det här. Då finns det till
exempel UML-notationen som man kan använda sig av. Då vill det nästan till att kunden har sett det
också på något sätt, eller så får man ju börja med att förklara vad dom här sakerna står för.

I : Ja, den är väl inte det lättaste notationen!?

R: Nej, jag brukar använda delar utav den kan man säga då. Annars så brukar det ofta vara så att man
skissar upp verksamheten först ganska grovt, man ritar fyrkanter eller ringar för olika delar och/eller
funktioner och så funderar man på ”vad har den här delen för objekt då, vad är det för tjänster som ska
finnas där!?” . Man försöker redan då lägga objektorienteringen i det hela. För att sen kunna koda på det
här viset då. Så att det är mycket med det, med modellering och fram och till baka och har vi förstått rätt
och så visa kunden och så gå hem och fila på det här till s man då kan skriva ner det i en text dårå, en
”kravspec”. Så man kan göra ett förslag på vad det kommer kosta, för det vet man ju oftast då.

I : Och vad gör du för något, vilka uppgifter har du?

R: Ja jag jobbar ju mest som projektledare. Så jag är ju den som oftast, antingen så kommer man in i
projekt, som du nu är intresserad av, det är ju då när man utgår ifrån, kunden har sagt att den ”vill ha
någonting” som ”hjälper oss med den här verksamheten” . Då börjar man ju verkligen ifrån scratch. Då
för att få fram en ”kravspec” då och då brukar jag få vara med och göra ”kravspecen” Nu har väl jag
inte gjort så jättemånga kanske; tre ordentliga, om man säger för stora system. I andra skeeden så
kommer man ju in då det finns en ”kravspec”. Som vi själva på [företagets namn], kanske har gjort
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eller nån helt annan leverantör har gjort en ”kravspec” och så får man då börja därifrån och göra olika
databasmodeller, och saker systemet ska, göra lite prototyper och så.

I : De individer som brukar vara inblandade i processen för att ta fram en ”kravspec”, vilka är de – både
från er sida och kundens sida?

R: Ja precis. Vi har ju haft turen då att jobba med [specifik kund] för det mesta och där har man ju en
vana vid att inflytande kommer ifrån, så att säga, även de som ska använda systemet ska vara med, från
början. Och det ser man ju att det är en stor styrka det, för annars hamnar man all tid där när man gjort
någonting; då kommer man att missa i ett senare skede och då är det ju aldrig riktigt bra. Sen har jag
väl varit med om vissa projekt där man inte har haft användare med och då har man ju fått bygga om
systemet. För att har man då kommit så långt att man redan kommit till testperioden, ja då får man ju
oftast lägga ett par hundra timmar till och bygga om en del. Så att det brukar vi försöka att se till om nu
inte kunden redan själv vill det. Vi har ju jobbat med stora grupper under ”kravspecfasen” , runt 15
personer, men det är lite jobbigt. Men det var det då vi skulle göra ett system för [Specifik verksamhet]
och tidigare så var ju varje [specifik kundverksamhet] väldigt lokalt styrd. Det var ju många [specifik
kundverksamhet] områden som hade en liten budget och eget inflytande. Och då var man ju tvungen att
ha med alla dessa intressenter vid ”kravspecomgången” , men idealet kanske är sex personer som sätts
på det där. Då ska vi se, om jag säger användare så menar jag då dels dom som ska använda, registrera
in uppgifter eller vad det nu är, men sen så är det ju även slutanvändare som då vill ha
statistikuppgifter, uppföljningsrapporter från det här systemet. Det kan ju vara olika intressegrupper då.
Och det är viktigt i ”kravspecen” att ha med representanter för alla dom här olika. Från vår del, när det
gäller ”kravspec”, så brukar vi ställa upp med någon som kan verksamheten något sånär om det är
sjukvård eller om det är ekonomisystem eller vad det nu är så försöker vi ha med nån sån person i
projektet. Plus att det ganska tidigt kommer med någon slags systemdesigner kan man säga som tänker
lite på vi tänker lägga plattformen för det här; ska den vara webbaserad lösning, vilken typ av
databaser. Det är viktigt att man styr det där redan från början egentligen, då. Så man tänker på det,
även om dom inte är med på vartenda träff då så kanske man ser till att de är med några gånger. Så de
går och säger att ” tänk på det här” och så där, ”om ni vill ha det här webbaserat” så kanske man inte
kan göra precis allti ng som man tänkt sig att göra och så vidare så att man tar med det här i
utvecklingen hela tiden.

I : Vilken är de här individernas respektive roll i arbetet?

R: Oftast så är ju vi anlitade som någon slags drivande part då, att vara projektledare. Fast oftast så har
man ju då även en projektledare från kundens sida. Så att det kanske är två stycken. Och det är jättebra
då om den projektledaren har, då, kontakt med beslutsfattarna. Och om det inte är någon beslutsfattare
med i gruppen, så vill man ju ha en styrgrupp som man kan få okej på olika saker. För man kan hamna
i dilemman här ”ska vi ha med den här funktionaliteten, vad tror vi det kan kosta, kan vi få ett okej, ska
det ingå eller inte” och så där. Så att beslutsfattare är viktigt från kunden, att ha med från kunden sida,
eller att ha en styrgrupp som man kan gå till. Och även så finns det stora fördelar med att ha med
projektledare från kundens sida, särskilt om man vet att ”kravspecen” kommer gå över i en
konstruktionsfas och en införandefas. Och särskilt om det då ska ut verksamheter som är utspridd över
liksom hela Västra Götaland då är det väldigt bra att från kundens sida ha någon som kan, som har
kontakt med alla dessa olika ställen. Så det är inte helt fel då att man är en eller två projektledare, som
driver fram processer. De har också då ett helt annat mandat att, så att säga, nu ska den här gruppen
verkligen få tid att sitta med det här. Det brukar vi skriva in då gör avtal; att det är väldigt viktigt att de
som är med i projektet verkligen får ta tid från sitt ordinarie arbete och sitta med. Det brukar vara mera
svårt än man tror, att komma fram till någonting. Och sen så som jag sa tidigare, men nu kanske jag
halkat av lite, du tänkte fråga?

I : Vilken roll de hade i processen…

R: Ja, jag var inne lite på den ledande rollen, att ta beslut och sådär, peka grovt så att säga. Och den
rollen som vi har också, förutom att driva projektet framåt – se till att bitarna hålls, det är ju också att
dokumentera alla beslut och så vidare. För att, så man ser hur ”vilka beslut var det som ledde fram till
den här ”kravspecen” egentligen då!?” , vad har vi under arbetets gång valt bort och vad har vi lagt till ,
och varför och så där. Så att dokumentation och skriva protokoll och sånt är en väldigt viktig del, eller
andra sätt att kommunicera – grafer och så vidare.

I : Vilken är användarnas roll?

R: Ja, användarnas roll , jag var inne lite där förut att det beror ju på vad de, i vilken egenskap de sitter
där - om de sitter där som intressent av, slutresultatet på något sätt, eller om de sitter där mer, ja ska
jobba med det här systemet. Då har man ju egentligen att man ska påverka dels den – ”vad systemet
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kommer innehålla för någonting, vad får vi i den här, databasen?, vad kommer det att finnas i den här
och vad har vi för kvalitetskrav på det” , som gör kontroller då, ”vem ska kontrollera!?” . Och
behörighetsnivåer är väldigt viktigt. Ska alla se allting eller ska vi ha någon slags, behörighetsnivåer!?
Ska det gå på vilken roll man har i sitt yrke och så där då. Så det är ju en fara verkligen för
verksamheten om de inte kan svara på sådana saker - det dagliga. Det viktiga för mig det är att ställa
frågorna. För att oftast så finns det nåt, ”vi vill ha det och det och det och” , då kanske man, om man
släpper det här helt fritt då kan det ju vara så att alla får se allting och det är ju inte alls som man vill ha
det. Så det är oftast sådana grejer man får vara med lite grann då och se till att det kommer med i
”kravspecen” . Sen är det ju också mycket med det här att utreda den tekniska mil jön egentligen som de
har; ”vad ska det här passa in i för någonting?, hur ser nätverket ut?, finns det överhuvudtaget
kommunikation mellan dom här byggnaderna?” . Att göra en nulägesbeskrivning där. Har man då tur så
har dom en duktig projektledare från sin sida, som har teknisk kunskap, men det varierar väldigt
mycket. Ibland kan dom göra då, typ dom kan göra en inventering av alla datorer till exempel som man
får som underlag bara, som projektledare, och det är ju underbart. Men det är kanske inte allti d det är
så, utan vi kanske måste satsa någon härifrån som sitter och tar hand om det också. ”Vad har man för
operationssystem och versioner?” och det kan ju vara jättestor skil lnad då, om man nu inte är
samfasade. Så det är viktigt vilken hårdvara och mjukvara, vad de har och vilken mil jö det ska fungera
i och så vidare. Sen kan man ju även komma in på valet av, i ”kravspecen” , att man sätter krav på
vilken databashanterare man ska ha och så vidare. Det är då man behöver ha den här databaskunnige
från oss, då eller designern då som kan visa på det, vad som är lämpligt, och vilka datamängder
kommer vara aktuellt – det måste man ju också ha användarnas hjälp till någonstans - hur många
besökare har ni på den här [specifik kundverksamhet] ungerfär!? per år och sådana här saker. Så att det
är mycket underlag som man måste ha från användarnas sida.

I : Det är dom som kommer med kraven!?

R: Ja!

I : Men vem är det som verkligen bestämmer vad som gäller?

R: Ja det har varit lit e olika. I dom fall det varit stora projekt så har vi haft styrgrupp och då har den
fattat beslut och egentligen godkänt ”kravspecen” . Som då en större grupp har jobbat med och så lägger
vi fram den, kanske får till baka den en eller två gånger och sen så är det ett formellt beslut helt enkelt.
Och det känns ju väldigt bra för då vet man ”nu är vi färdiga” och då kan man ju koncentrera sig, på så
sätt är det klart. Andra gånger så, mindre projekt, är det inte allti d lika klart och det kanske är den
gruppen, gruppen som jobbat fram ”kravspecen” som också fattar beslutet!? Så att det sitter med någon
som har mandat att göra det.

I : Kunskap om verksamheten behöver ju ni för att kunna utföra ert arbete, är det några problem i själva
kunskapsinskaffandet, var får ni den ifrån?

R: Ja, just precis, det är inte allti d man har turen att ha jobbat inom den verksamheten, eller det är
sällan så. Men i och med att vi har, i mycket, haft samma kund så har vi varit lit e bortskämda här då -
att vi har ju, i stort sett, redan känt till vilken verksamheten är. Men, jag har ju till exempel tagit tag i en
helt ny verksamhet en gång. Då har vi gjort så att vi har varit ute på studiebesök då, vi var två från
[företagets namn] och vi var ute i verksamheten en halvdag eller heldag och försöker titta och titta på
”hur gör ni idag!?” i de här momenten som vi då ska lösa eller göra om då. Så att det har varit en metod
plus att, viss erfarenhet är ju bra, har man som jag jobbat med fyra yrken innan man började med det
här så är det ju väldigt bra också.

I : Vilka är det man tittar på, när ni gjorde de här studiebesöken, är det ”golvet” eller VD:n?

R: Ja det är inte VD:n, nej nej nej, ja möjligtvis en kvart då för att höra vad han har för krav på det här
systemet, vad han har för förväntningar då, vad han ska kunna få ut. Men annars så är det ju, som jag
säger, dom som kommer få jobba dagligen med systemet, det är dom.

I : Det här är nästan samma fråga som ” roll ” här men om jag säger vad bidrar de olika med i processen,
vad vill man få ut av att de är med här användarna och kundledningen eller projektledningen?

R: Förutom det att företaget bidrar med sin kunskap då. Och de bidrar ju förstås med att ställa kraven
och förväntningar. Och ibland så är ju förväntningarna högre än det man skriver ner som krav, så det är
förväntningarna också. [företagets namn], vi har ju som mål att leverera minst det som kunden
förväntar sig och helst lite mer då. Det är ju lätt att säga, men då måste man ställa rätt mycket frågor.
Men förutom det så kan det faktiskt vara en viktig sak och det är att, det kan ha varit såhär att man haft
olika system förut, om tar [specifik kund], det fanns alltså var det 30 [lokala kundverksamheter] och de
hade tidigare fem olika [specifikt]system. Alla tycker sitt [specifikt]system är jättebra, nu ska man enas
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om ett då som är helt nytt. Och då är det viktigt att kanske bara få vara med i processen på nåt sätt att
få, man vet att ” ja mitt system det kommer att dö ut, men jag får ändå vara med och påverka det nya”.
Så att förutom att det är viktigt att man får med kunskap och kompetens så är det också att få vara,
kunna påverka för att på nåt sätt godkänna samtiden. Att finna sig i den här utvecklingen, så att säga.
Fast det är inte allti d bara som man har med användarrepresentanter så att säga därför att de har nån
unik kunskap eller kompetens utan det är för att vi måste förankra det här hos var och en som kommer
att påverkas sen, också. Så man känner ” ja vi hade en representant med i det här jobbet, vi har ju
försökt att få styra”, sen så tycker man ju ändå att det blev inte exakt, det är ju så. Det där kan vara en
aspekt på det hela också.

I : Jag tänkte du sa, du var inne på vad kunden ger, du sa att de frigör resurser, är det så det är?

R: Ja, det är riktigt att de man utsett ska vara med i en ”kravspecgrupp” , att de får ta sig tiden och inte
känner hela tiden det här att ” ja, smiter jag nån roll , nu får de andra jobba extra för mig” , utan det ska
vara en beslutsfattare som har bestämt att ”nu ska Agda Petterson var med varje onsdag här och sitta
och speca” så att säga. Det är viktigt – det ska var legitimt att få vara med på det.

I : Om man då ställer frågan om det uppstår några problem särskilda när man kommunicerar med
användare och beslutsfattarna?

R: Jo, det är ju inte allti d man har samma målsättning med det här systemet. Det kan ju visa sig ganska
ofta och då gäller det liksom, det jag brukar göra det är att bolla upp och se till att få med alla
frågeställningar; ” vi vill ha det” men man efterfrågar från högre ort ”det här istället” utan man för upp
det ordentligt och ser till att det tas ett beslut någonstans, av den som får fatta beslutet och så skriver
man ner vad som beslutats. Att ha det liggande sen i gruppen att ” ja vi vill egentligen ha något annat”
det är inte alls bra. Men det är väldigt mycket det här att ha ”huvudet på skaft” när man sitter på möten
och höra såna saker ” jamen nu sa du nåt där borta, det är ju viktigt” och så skriver man upp det, sen så
ser man till att det inte bli r svårt förräns det är färdigt på nåt sätt va. Annars vet jag inte hur man ska
göra för annars är det väl, som sagt var, lite olika kultur då i verksamheterna om vem som vinner i det
här läget då. Jag kan inte påstå att det oftast är beslutsfattarna utan det är snarare så att man faktiskt
tycker att och lyssnar på de som ska använda, bruka systemet då – förse det med indata.

I : När man då pratar med användarna, det finns inga problem med att göra det, få ut det man vill och
att få de att förstå vad ni säger så att säga!?

R: Ja det där är ju en konst då. Man får oftast fråga på ett sätt och så hör man ett svar som man inte
fattar alls och så frågar man ” jag tolkar det såhär” var det rätt!? Nej det var något annat då ”kan du på
nåt sätt visa” får man fråga då. Och det är ju såklart att ju mer främmande man är för verksamheten
desto värre är det. Och dessutom kan det vara en fara med att man tror att man kan verksamheten – att
man tror att man förstår ett begrepp. Så oftast brukar vi göra en begreppskatalog ganska så tidigt. Där
vi enas om vad vi menar med olika saker. Skriver ner begreppen i den mån det inte redan finns i
verksamheten. Just det gäller [specifik verksamhet] så har de, i regionen här då, gjort en
begreppskatalog som man då kan utgå ifrån, men sen finns det ändå specialgrejer som har med kanske
kassahantering att göra eller något annat som man då ändå måste skriva ner. ”Vad är
kassaavstämmning, vad gör man då för någonting liksom, vem ansvarar för kassan!?” och så vidare.
För annars så kan det snabbt visa sig att ”vi sitter här och pratar om samma ord, men vi menar inte
samma sak!” . Så begreppskataloger det är också bra att göra väldigt tidigt.

I : Det här kanske är ungefär samma fråga, men problem och möjligheter med de som är inblandade när
kraven anges?

R: Du menar att någon har skriftligen eller då anger att ”det här kravet har vi” . Ja oftast så, om vi ser
på möjligheterna – problemet är ju bara om man inte är sams om kraven då. Men möjligheterna kan ju
vara det att man oftast, man skriver ner någonting ”det här ska finnas med, det här ska man kunna
göra” och så när man börjar gräva i det så resulterar det i ganska många krav till där, som sorterar
under eller att man märker att ” jaha, ska vi ha det såhär ja då måste vi bygga den här funktionen också!
Hur ska vi annars kunna se det!?” . Så att är ju möjligheter, tycker jag, att det, få med bitar som man
kanske inte tänkt på när man ursprungligt skrev kraven, så det är ju bra. Jag tycker det är svårt att säga,
liksom, ”så här gör vi” utan det gäller liksom att lyssna ”har dom sagt allt ing nu, eller behöver vi något
bakom här som man måste ta reda på”.

I : Att validera så att säga, att det man har skrivit ner och kommit överens om, att det verkligen är det
rätta för behoven, hur ska man göra det?

R: Då kan man ju tänka sig att gå ut till en större grupp än den som har gjort det här. Att man skickar
iväg det här förslaget då till några andra beslutsfattare som inte har med den möjligheten eller några
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andra användare som inte varit med och så får de sitta och säga vad dom tycker. Så det är ju ett sätt.
Och sen om man ska validera, det är ju i den mån man har satt upp en målsättning för sin verksamhet,
man kan ju kolla om den målsättningen ”hur väl fyller den här lösningen vi föreslår nu – hur väl
stämmer den med målsättningen eller går vi iväg ditåt och målsättningen är däråt!?” . Det kan man ju
kika på.

I : Om vi pratar om ”kravspecen” då, man måste ju visa upp den och kommunicera kring själva
dokumentet, med både användare och beslutsfattare, finns det några problem i det?

R: Hur man skriver och så vidare. Ja jag har märkt det att det kan vara problem att få beslutsfattare att
läsa allt ing. De vill hell re att man presenterar det muntligt på nåt sätt, och helst att man visuellt kan visa
”det här har vi tänkt oss” och så. Det kan jag se som ett litet bekymmer att man får nästan, med
kontrollfrågor, kolla att de verkligen förstått det viktiga i det här. Att man, och det är ju väldigt stort
och viktigt att man presenterar det här då för beslutsfattarna. Användare är mer intresserade av detaljer.

I : Ja, det låter ju som naturligt.

R: Ja men, som sagt, beslutsfattare har en förmåga att liksom skumma, ”ge mig de stora dragen, så får
vi se”. Så då får man ju kanske göra, om det nu är en ”kravspec”, som kan vara ganska tjock ibland, så
kanske man får göra en specialutgåva då, där man tar upp dom stora dragen och man tar fram dom som
kanske är problemområden eller beslutsområden överhuvudtaget då - ”vi kan välja att göra så eller så”.
Man lyfter fram dom viktigare sakerna så är det lättare, jag menar de har kanske inte heller har så
mycket tid för det här.

I : Men om man pratar mer om användarna. Kan det bli så att de har tittat på ”kravspecen” ; ” ja det
verkar bra” och sen när det väl kommer så var det inte samma sak som dom trodde att det där var!?

R: Ja i sånt fall har man ju skrivit den så att ingen annan förstår vad som står. Och det kan ju allti d
finnas en risk i det. Och därför så får man ju inte använda sig av en massa begrepp och konstigheter
som man har i IT-branschen då, utan man måste ju använda de ord som man använt i ”kravspecjobbet” .
Sen så är det ju aldrig fel att ha något slags att titta i, inte för att man ska ha gjort en prototyp, men att
man bara har gjort upp en huvudmeny eller någonting som är något sånär, det gör ju ingenting. Men
annars så är det ju att man ska använda begrepp och formuleringar som man är bekant med så att det
känns liksom bra.

I : Annars upplever du några svårigheter som vi inte varit inne på?

R: Ja det är väl, de svårigheter jag varit utsatt för är väl egentligen då de gånger då kunden har tycker
att ”vi har ett system och ni ska bara göra om det lite grann” . Och sen så visar det sig att det där som de
önskade det betyder att vi måste göra om hela databasstrukturen, man kanske behöver helt andra
sökbegrepp och sånt som gör att man får lägga om allt . Och då att förklara det här, varför det nu
systemet ska ta 800 timmar att göra om, det kan vara svårt. Då är det egentligen att man får peka på
” jaha ni ställer de här kraven och det får de här konsekvenserna”. Så det kan jag se som en svårighet.
En annan svårighet är i dom fall där man inte då, som jag sa förut, inte har med användare – man tycker
att ”det här är inte så stort” utan här är det någon som beställt för att ” jag är intresserad av slutresultatet
och då kan de andra knappa in lite uppgifter” . Och då kan de säga ”ja det ska vara en enkel
registreringsbild och det behöver inte vara mycket finesser på det” . Och om man då gör ett sånt system,
man följer vartenda krav i ” kravspecen” , då kan man räkna med att användarna oftast reagerar med att
”det kanske inte var så enkelt” . Utan de behöver någon slags sökfunktion och kunna se bakgrunden när
de ska välja något och så där. Så det har jag varit ute för att det inte var så lyckat.

I : Ja det gäller att se hela bilden! Vad tycker du att du bidrar med mest?

R: Jag bidrar nog mest med stora öron och det tycker jag är det viktigaste; att man kan förstå, lyssna
och förstå. Och sen kunna skriva ner det på ett begripligt språk, utan massa konstiga termer. Det tror
jag som projektledare i en ”kravspec”. Och sen att man har lätt för att prata med folk, det är viktigt att
man inte är märkvärdig och sätter sig på dom för då får man inga ärliga svar till baka, utan då håller
man sig på sin kant – att man helt enkelt är mänsklig, tror jag är viktigt. Och att man visar att man
verkligen försöker sätta sig in i deras verksamhet, att man är intresserad utav det, så att det är
spännande – det tror jag. Och det är det, det är allti d kul med något nytt, det tycker jag!

I : Har du något annat du vill till ägga?

R: Ja, ”kravspec” är bland det viktigaste man kan göra i ett system, särskilt om det då är underlag för
ett utvecklingsprojekt. Att man på grund av ”kravspecen” , så anger man ”att det här projektet kommer
ta 1000 timmar” eller vad det är, och försäkrar på heder och samvete och skriver man på det. Har man
då en dålig ”kravspec” då kan du räkna med att det kommer att gå med förlust. Har du däremot en
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detaljerat, bra ”kravspec” så kan du allti d, med den som underlag, motivera för kunden att ”du har nu
beställt ett till ägg för programmet, det står inte i ”kravspecen” , ni önskar ha den. Och den kan vi göra
för 50 timmars tillägg, är det intressant!?” . Och så skriver de på det papperet, om ändringsbegäran. Då
har man ryggen fri som utvecklingsansvarig och kunden bli r oftast nöjd då, de vet exakt vad de har fått
för varenda timmar,va – så de kan säga ja eller nej till den här ändringen. Så ”kravspecen” ska inte vara
summarisk utan ska gå ganska djupt ner i detaljer, anser jag. Och tala om vad man förväntar sig ska
presenteras i bildskärmar, i tabeller och allt ing. Faktiskt, så den ska man lägga krut på!
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Bilaga 3 – Intervju respondent 2
I : Hur länge har du arbetat här på [företagets namn]?

R: Ja, det är inte så länge, jag har arbetat här i ett halvår ungefär.

I : Men hur länge har du arbetat med systemutveckling?

R: Ja i IT-branschen har jag jobbat i sen 1968 så jag har varit med och gjort det mesta i den här
branschen.

I : Hur många systemutvecklingsprojekt har du varit inblandad i ungefär?

R: Ja riktigt stora så är det säkert ett 20-tal. Alltså riktigt stora; sådana som löper på ett år eller längre.

I : När [företagets namn] lägger upp ett sånt här projekt, vilka är huvuddragen ungefär?

R: Det beror på vad du menar nu så att säga?

I : Informationssystemsutveckling.

R: Ja men vad som är huvuddragen i projektet, du har ju de här traditionella bitarna i ett
utvecklingsprojekt då, som man gjort traditionellt med en ”kravspec” och en förstudie och så vidare
hela vägen til ls det är implementerat och klart då va.

I : Så ni följer den traditionella skolan?

R: Ja på ett eller annat sätt så måste man göra det. Och ju större projekt är ju viktigare är det att man
följer en modell , för att man ska hamna där man vill . Det är ju såhär att det finns olika teorier och olika
modeller på marknaden idag. Väldigt många IT-bolag har en modell som de presenterar på overhead
och powerpoint-bilder och så vidare. I 80%-90% så jobbar man inte enligt de där modellerna! Så är det.

I : Nej det är ju som jag läst; att det är problemet som ska bestämma hur man ska gå til lväga.

R: Ja, sen är det ju då andra som säger såhär: att om ett projekt är längre än tre månader så kommer
man att misslyckas. Man måste all tså bryta ner det i delprojekt och varje delprojekt måste vara på högst
tre månader i kalendertid. Och det är det heller inte alla som gör, utan man sätter upp dem här jättestora
arken över alla aktiviteter och så försöker man få ihop det här då va. Och så kör man och sen så har
man dåligt med projektuppföljning och sen när det gått ganska lång tid av projektet så har man
konstaterat ”oj nu är man inte i fas längre!” . Det här beror ju väldigt mycket på, ja det är ett antal olika
saker. Men den viktigaste orsaken till att projekten, enligt mitt sätt och se det, inte når, så att säga,
uppsatta mål antingen när det gäller funktion, tid, kostnader eller vad det nu är för någonting då, det är
att man adderar nya funktioner, nya krav och så vidare in i projektet utan att man, så att säga, tar
hänsyn till det i projektplaneringen. Utan man adderar bara till , tar in nya krav, nya krav som förändrar,
så att säga, vad man satt upp från början, försvårar allti hopa, nya förutsättningar och så vidare, och så
vidare. Man skapar då problem som man inte får kontroll på och sen så kraschar projektet. Så man
måste alltså väldigt tidigt låsa förutsättningarna, men det är jättesvårt att låsa förutsättningar därför att
användarna eller beställarna de vet inte vad de vill ha. De kan inte tala om vad de vill ha. De kräver
mer eller mindre att man, så att säga, ska kunna flyta lite grann i projektet och addera och dra bort
saker och ting under resans gång va. Så att oftast är det för dålig kompetens på uppdragsgivarna. Det är
inte de som utför projektet egentligen men det är de som får bära hundhuvudet för att det inte funkar.

I : Ja, och vilka uppgifter arbetar du med, vad gör du för till fället?

R: Jag är teknikchef här för till fället och jobbar då väldigt mycket med teknikprojekt då va. Så att just
nu är det inte så mycket systemutveckling. Det gjorde jag ju mer när jag jobbade på [företagsnamn], så
att det varierar lite grann. Men det är just det här, det är den viktigaste biten, all tså att kunna fastställa
vad man ska åstadkomma för någonting och sen försöka hålla fast vid det här och då är tidsaxeln viktig
för att sitter du idag och önskar någonting som ska vara i produktion 2001 – 2002 då du har nya
förutsättningar; din egen organisation har förändrats med all sannolikhet, du har fått in nya människor i
organisationen, tekniken har förändrats, de, så att säga, spelregler när det gäller kostnader och intäkter
har förändrats och så vidare och så vidare, vilket innebär att du kan inte idag sitta och bestämma vad du
ska ha om ett år. Om du däremot bryter ner projektet och kör i högst tre månaders intervaller då är det
ju lättare att bestämma vad man vill ha idag om det gäller tre månader fram i tiden. Så kan man då
bygga, så att säga, eller lägga upp en plan där man drar upp huvudriktlinjerna, bryter ner det här i
delprojekt och så kör man med korta intervaller så har man goda förutsättningar att lyckas. Och sen
måste man då som leverantör säkerställa att kunden till sätter dom resurser som krävs. Så oftast säger
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kunden såhär ” ja, vi vill ha hjälp med det här och vilka personer ska ingå i projektet, jo Kalle, Stina och
så vidare”. Vad har uppdragsgivaren - kunden vidtagit för åtgärder i sin interna organisation när de
säger att Kalle och Stina och så vidare ska vara med i projektet? Ingenting! De har sitt ordinarie jobb
och jobbar som vanligt och ändå så ska de då vara med i det här projektet som är viktigt då för
företaget. Då är det ju så att om en individ sitter och måste prioritera mellan löpande, akuta
arbetsuppgifter ”det här måste vara gjort före klockan 12 idag för annars så, ja händer det och det, och
det här ska vara klart för banken ska ha sina uppgifter klockan 15” och så vidare, och så vidare. Ja och
då får ju projektet stå åt sidan. Och så här går det dag ut och dag in och till slut så kommer man till
deadline och så är man inte framme! Så kunden måste allti d göra en förändring i sin organisation så att
dom frigör de resurser som ska in i projektet. Och det måste vi som leverantörer säkerställa att kunden
gör, annars så går det inte bra.

I : Om vi går in på de här individerna som är inblandade då man tar fram en ”kravspec”. Vilka är det då
från er sida och från kunden, när ni för den här diskussionen?

R: Ja först måste det ju vara, ja det beror ju på var vi går in någonstans. Har man en idé hos kunden?,
har man gått ett steg till så man har konkretiserat den här idén?, har man gått ett steg till och satt upp så
att säga målen? För har man väl ramarna klara för sig, ja då ska man bryta ner det här i, så att säga,
beståndsdelar. Och då måste du ju ha med dig, så att säga, i det läget så ska du ju ha med dig kompetent
personal. Som kan just de här bitarna då va, både från kunden och leverantörens sida. Men har man i
det här läget inte klart för sig vad kunden vill åstadkomma för någonting, är alltså inte målsättningarna
spikade - förutsättningarna klara, ja då är det svårt att göra något bra jobb i den här specifikationsfasen.
Så att, det här är ju väldigt viktigt då att man har väldigt klara förutsättningar. Annars så måste man
nästan backa tillbaks i projektet och kräva de där innan man går vidare. Man får inte bara rusa på då för
då kommer det ju så småningom att hamna i den situationen att kundens förväntningar och vad man
åstadkommer överenstämmer inte. Och då bli r ju kunden missnöjd med projektet och med resultatet
och så får du det här att kund och leverantör är inte på ”speaking terms” och så bli r det inget bra
resultat.

I : Men vilka är de hos kunden; är det ledningen eller användarna eller vilka är det som är med då när
man sitter och försöker hitta fram vilka krav ni ska skriva upp i ”kravspecen”?

R: Ja det är ju de som är ansvariga hos kunden. Men det som är viktigt här det är ju att, jag menar om
du har en företagsledning och så ska man utveckla ett, så att säga, ett nytt MPS-system. Och så är det
här beslutet inte förankrat hos företagsledningen. Då kommer ju företagsledningen att ställa krav på
MPS-avdelningen, på produktionen och så vidare, att ni ska göra det här och det här och det här. De tar
inte hänsyn till att man har ett IT-projekt pågång. Så då får man ju ett internt konfliktproblem här. Så
det viktigaste först det är att det man ska göra, att IT-projektet, är förankrat i företagsledningen. Är det
inte förankrat i företagsledningen så är det nästan dömt att misslyckas, om det är ett stort projekt. Sen
så ska ju då, i själva projektet, så ska ju de personer som är involverade i projektet delta också i det här.
Och som ja, kundens projektledare så bör ju den som på sikt ska vara ansvarig för det här agera, va.
Man liksom sätter den person som jobbar med systemet, driver all tså utvecklingen, också kommer vara
den som kommer sitta som ansvarig för det här i organisationen när det här kommer tas i produktion.

I : Och från er sida vad är det för typer av…

R: …Ja vi kan ha med lite olika folk. I ett krav så har vi väl med nån verksamhetskonsult till att börja
med, som är med och drar upp de stora riktlinjerna. Och sen när man har specificerat saker och ting och
ska ner på detaljer, man ska börja och göra systemlösningar, systemdesign och så vidare så plockar
man ju in experter då på exempelvis databashantering, man plockar in experter på kommunikation,
man plockar in på, ja de olika teknikområdena så att säga, vartefter man bryter ner projektet i
beståndsdelar. Men det som är viktigt är ju att det är en all roundkunnig person som håller i det här och
kan hålla ihop projektet. För att det får ju inte bli det att projekten går snett, det bli r en snedvridning, så
att det bli r, så att säga ett teknikorienterat projekt. Eller att det vrider åt andra hållet och bli r väldigt
flummigt åt andra hållet då, så att säga då va, utan att det ska vara relevant och då måste det vara nån
som har en helhetssyn på det här, som kan driva de här specialisterna på ett riktigt sätt.

I : Men fram till ” kravspec”, är det verksamhetskonsult då som ”hittar kraven”?

R: Ja, det är ju verksamhetskonsult därför att, till syvende och sist så är det ju så - varför gör man ett
IT-system? - det ska ju vara en kundnytta med det så småningom. Och vad är kundnyttan? – ja det är ju
inte, som jag säger då, säkert att kunden har det riktigt klart för sig. Och en moderator i det här
sammanhanget är ju en verksamhetskonsult då, som varit med och gjort liknande projekt på andra
företag – kan ta med sig den här erfarenheten från andra företag i det här projektet och sen så bolla de
här ideérna då med kunden för att fastställa, så att säga, vad är lämpligt för just den här kunden!? Och
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det här det kan ju också, om det är några större projekt, jag menar du har väl hört talas om det här med
BPR…

I : Ja.

R: …och så vidare, där man all tså gör om affärsprocesserna totalt. Visserligen har många sådana här
projekt fallerat under åren därför att man har gapat över för mycket va – det bli r för stora förändringar i
organisationen. Men ska man inte, så att säga, asfaltera gamla kostigar så ska man ju se över
processerna. För då får man ju ut, så att säga, bästa hävstångseffekten utav ett nytt IT-system. Men det
här är en svår balansgång.

I : Att det inte bli r för stort heller!?

R: Precis, det är en svår balansgång det här va, mycket svår balansgång att välja. Men jag tror att man
måste se över processerna. Och se över företagets lite grann strategier, affärsmål och så vidare. Och det
innebär ju återigen att du är till baks till företagsledningen; har du inte den med dig så är det svårt. Och
därför är det ju så att hos kunden så bör den som är IT-ansvarig sitta i företagsledningen. IT skär ju
igenom allt snart, på företagen.

I :Ja vi har varit inne lite på vilken roll de har då i den här processen. Från er sida så är det om jag
tolkade dig rätt…

R: …Ja vi ska vara, vi kör två roller. Dels så ska vi vara, så att säga idéspruta – försöka komma med
goda ideér och så vidare för just den kunden, men samtidigt vara krävande. Vi måste ställa krav på
kunden också; att dom måste ställa upp med det här och det här och det här. Annars kommer det inte
bli bra. Så det går inte bara att gå och vara snäll!

I : Och det ni får av företaget, vad är deras roll; vad ger de er då de är med här?

R: Ja de ger ju oss vad, de ska ju bestämma vad de ska åstadkomma för någonting, vad prioriterar de,
vad vill de ha utav det ”smörgåsbordet” vi då kan erbjuda!? Vi ska ju presentera alternativen, men de
måste bestämma sig.

I : Är det då ledningen som avgör det här eller, vem är det som slutligen bestämmer vad som slutligen
gäller?

R: Ja det är ju en process som, jag menar så här att om du trycker ut en lösning i en organisation så
kommer det inte att funka. Då får du ju en väldans massa motstånd. Och är det så att det kommer från
andra hållet, att det finns en massa ideér och förslag underifrån i en organisation och företagsledningen
inte är med på det här; ja då bli r det ju ingenting utav det. Så då stoppar de ju förmodligen det här va
och då bli r det ju inte heller något bra. Så därför är det ju viktigt att man får kunden att agera som en
helhet. Och det här är ju viktigt då för IT-leverantören att se till så att man får den här förståelsen hos
kunden. Det finns hos kunderna någonting som heter mellanchefer och dom är största bromsklossen i
förändringarna; vad innebär en sån här förändring oftast!?, vad vill man åstadkomma med en sån här
förändring!?

I : Rationaliseringar!?

R: Ja och vad innebär rationaliseringar - ett antal människor ”bli r bort” och vad försöker man göra mer,
jo ta bort ett eller annat led i en organisation, platta till organisationen och så vidare. Vad händer då, jo
ett antal mellanchefer bli r överflödiga. När de ser att det finns risk för detta så kommer de att bromsa
den här utvecklingen och hitta på än det ena, än det andra argumentet för att ja ”det där är inte bra,
sådär kan vi inte göra” och så vidare och så vidare. Och därför måste man vara medveten om detta när
man startar ett sånt här större projekt och vara på det klara med hur ska man hantera den här situationen
ute hos kunden. Har man en plan för det här, kan man så att säga säkerställa vad de här
nyckelpersonerna, som mellancheferna trots allt är, vad de ska syssla med efter förändringen. Så att de
är med på spåret under förändringsprocessen, annars så är det här jättesvårt!

I : Vilka problem uppstår i en sån process; att försöka få alla eniga så att säga om vad som ska gälla?

R: Ja det är ju svårt att säga rent generellt , men att det bli r problem om man inte, så att säga, har
lösningar på det här det är ju helt uppenbart. Sen kan man ju hitta på lösningar på väldigt många olika
sätt. Det är ju såhär att en viss person kanske är väldigt ” titelsjuk” . Han ska vara chef, så att säga va,
men det kanske är bättre om han bli r specialist! Och då får man ju ta den dialogen internt och försöka
övertala den här personen, få honom att förstå att det är ett minst lika bra jobb, han är minst lika
värdefull för företaget och så vidare och så vidare, om man istället gör såhär va. Det är ju inte
nödvändigt att man är chef för X antal personer! Det kan ju också vara så att en specialist, som är
underställd en chef, har högre lön än chefen. Det är inte ovanligt, det förekommer faktiskt. Men det är
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de här rollerna som är väldigt viktiga att, man så att säga, pratar igenom; att man inte bortser från dom
när man kör ett projekt. För det kvittar hur duktigt och hur bra det nya systemet är om man har såna här
inbyggda konflikter i organisationen för då får du ett helsicke!

I : Finns det problem när man arbetar med de i ledningen, finns det någonting vi inte varit inne på?

R: Om ledningen ställer till problem!? Den ska ju vara till för att lösa allt ing! De ska ju inte ställa till
problem. Nej men det är ju som jag sa va; är inte ledningen med på spåret. Det vill säga, det innebär
inte bara det att ledningsgruppen eller VD:n ska ha sagt ”okej, kör det här projektet” utan han ska
mentalt ha ”commitat” sig för projektet, det vill säga han ska aktivt agera för att projektet ska
genomföras på ett riktigt sätt. Det finns ju de som går med och säger ”okej kör det här projektet” men
de agerar inte för det, de är passiva till projektet, va. Och då bli r det här inte bra därför att då känner
organisationen ” jamen det finns inte det där riktiga stödet ifrån VD:n” och då bli r det inte bra.

I : De här ute i organisationen, när man pratar med dessa och försöker komma fram till vad de behöver.
Finns det några problem i kommunikationen med dessa?

R: Ja det gör det ju också och det är ju som med mellancheferna; det är ju det att, det är ju det här
förändringsarbetet, va. Alla människor är tveksamma och rädda för förändringar om de inte vet vad
förändringarna leder till . Så det måste man jobba med. Och det här tas ju inte omhand idag i projekten
på ett bra sätt. Jag kan tippa på att, ja i ett av tio projekt kanske det här hanteras på ett bra sätt. Det är
allt för ofta som man bortser ifrån människan och jag har väl en uppfattning att människans betydelse
minskat faktiskt i det här avseendet. Man är i dagsläget benägen att ta mindre hänsyn till den enskilde
individen. Jag tycker att klimatet det börjar bli ganska tufft va ute. Jag menar det är konkurrens ute och
företagen de måste ju så att säga hela tiden öka vinsten, de måste bli effektivare och så vidare och så
vidare va. De ska expandera och så. Så att trenden är väl den att den personal som har jobb idag, den
får jobba ännu mer och den personal som inte har några jobb, de får inga jobb heller. Därför att man
vill inte anställa utan, tar du verkstadsindustrin idag och om de ökar sin kapacitet, så inte anställer de
något folk.

I : Om vi går till baks till ”kravspecen” , det här dokumentet, finns det några problem när man
kommunicerar om det, kring det man kommit fram till med företaget?

R: Ja problem och problem, det är ju så att en sån här ”kravspec” den bli r ju, om du skriver den i en
form av en textlunta; hur många har förstått vad dom har läst!? Utan för ett antal år sen så var det ju
ganska populärt med prototyping, kallar man det ju för. Och många utav utvecklingsverktygen idag
medger ju att man kan jobba på det sättet. Att man så att säga sitter online eller i nuet och bygger, så att
säga, systemet till sammans med användarna. Så de får se det så att säga på skärmen direkt. Sen att inte
allt bakom funkar, men de ser ändå på skärmen hur det kommer att presenteras. Och därmed få
förståelse för att, det visar sig att har du en ”kravspec” som är skriven och sen när man utvecklar, och
sen plockar fram det här för användarna när man har gjort systemet då har du två problem. Dels så har
användarna missförstått det som stod då i texten. Sen har det ju gått från det att man tittade på
”kravspecen” till dess att man ser någonting, gått ett antal månader och då har förutsättningarna
förändrats. Så även om man var överens vid ”kravspectil lfället” så är man inte det längre, när det här
kommer sex månader senare eller ett år senare, va. För då, då har man ändrat uppfatting. Så så är det
och om du då gör projekten väldigt korta, då har du haft den här dialogen med användarna, går till baks
till din kammare och gör det här, kommer tillbaks inom några veckor, då är det ju fortfarande färskt.
Och då funkar det mycket bättre och det är ju så man vill jobba nu va. Men samtidigt så måste du, så att
säga, veta huvuddragen, dom här stora målen; ja vi är ”här” och vi ska ”dit” , vi ska inte åt ”det” hållet,
va. Och vet vi ungefär vad vi ska åstadkomma, då kan du göra de här delprojekten, då va, för du vet att
” ja, ja vi ska dit” och då kan vi, så att säga, bryta ner det och ändå gå åt det hållet,va.

I : Ja de här kraven, vem är det då i första hand som anger de här kraven?

R: Ja det beror ju på. Det går inte att peka ut någon enskild som jag ser det. Därför att, säg att du har ett
logistikprojekt. Man säger att ”vi ska höja omsättningshastigheten på lagret från tre gången till ti o
gånger” . Och så startar man upp ett IT-projekt för det här. Ja då har ju kanske logistikchefen sagt det
här. Han har inte ”hur ska vi komma dit!?” . Utan det är ett antal aktiviteter då va. Så då får man ju gå
och titta på de olika aktiviteterna i logistikkedjan och se då ”ja ja”, var har vi, så att säga, flaskhalsarna,
vilka processer har vi, vilka adderar mervärden, vilka gör det inte, vilka kan vi ta bort och vilka kan vi
förändra och så vidare va. Och då går du ju ut på varje individ som jobbar med respektive process då
va. Så att det är ju ” teamwork” det här, det är inte någon enskild person.

I : Så det är lite ni då, som upptäcker vilka krav som ska ställas, hur de ska lösa det här, eller hur ni ska
lösa det här åt dom?
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R: Ja, vi stoppar in ett vedträ i brasan, om vi säger så va. Vi har ju erfarenheter från andra
installationer, andra projekt och så säger vi ” ja ja så här skulle man kanske kunna göra, eller så här,
vilket skulle passa er bäst?” . Det är inte vi som tar besluten men vi kan, så att säga, ge ideér. Det är ju
därför de anlitar, oftast, en konsult för att vi har referenser då från andra installationer, erfarenheten.
Sen är det ju då ett ” teamwork” , jag menar man jobbar till sammans, då va. Och det finns ju olika
metoder för hur man jobbar, en metod som jag jobbat med det är att, då är man den här arbetsgruppen,
som jobbar med ett problem, då sätter man sig rum, helst utan fönster eller någonting. Sen sätter man
papper på väggarna och så har man ”notis”blanketter i olika färger som då betyder olika, en del är då,
så att säga, arbetsuppgifter, en del är information och så vidare och så vidare. Och sen börjar man då på
hög nivå och skriver ner då olika saker, olika processer då va. Och så sätter man upp de här och så
börjar man flytta om de här inbördes och bryter ner de här och så vidare. Till slut så skapar man ju då,
på de här väggarna då, en ny arbetsprocess. Och ganska enkelt att ändra det där för det är ju bara att ta
den där ”notis” lappen och flytta den och sätta fast den på någon annan ställe, va. Sen till slut så har
man då, på det här papperet, fått ett flöde, en process som man tycker ” ja ja, här har vi ett embryo till
en ny rutin och en ny process” . Och sen börjar man speca ner den då.

I : Vi har nog varit inne på det mesta, du kanske har något mer du vill säga kring människorna i
processen?

R: Sen finns det ju olika sätt att dokumentera det här och så vidare, men det absolut viktigaste och ja
tror du har förstått det är det här med med motivation, relationer och få med all personal så att man, så
att säga, törs gå in i det här förändringsarbetet. På ett 100%-igt sätt, så att säga, så man inte är
reserverad och liksom bevakar sina revir. Tänker man på det sättet når man inga bra resultat, va. Så det
är det som är det viktigaste, tror jag.

I : Är det ett problem som du upplever, är det ni som måste lösa det, eller bryr ni er som leverantör inte
om det eller är det kunden som får ta det ansvaret?

R: Jo jag bryr mig väldigt mycket om det här. Vi försöker hjälpa till och vi tar upp det om vi ser att det
inte funkar på ett bra sätt, därför att då vet vi att, då bli r inte slutprodukten bra. Om inte slutprodukten
bli r bra, så får vi inget bra referensprojekt, då va. Och de kan ju till och med vara så att vi får ”badwill ”
av det; man lägger hela skulden på oss. Så därför ligger det ju definitivt i vårt intresse att se till att det
här funkar. För att det tar vi upp och det gör vi redan initialt, talar om liksom efter vilka regler vi vill
jobba i projektet, efter vilken projektorganisation, hur det här ska förankras och så vidare. Det är
väldigt viktigt och att, bara en sån sak som när du startar upp ett projekt, det förekommer ju att man gör
så kallade ”kickoffs” för ett projekt. Då tar man de som ska vara med i projektet från leverantören och
kunden, man drar iväg kanske två, tre dagar på nåt ställe. Och så har man då uppstartsmöte och går
igenom projektet, vad man ska åstadkomma och har lite skoj. Kanske har lite olika aktiviteter ihop då,
så att säga, så att man börjar bilda såna här team och såna här saker,va. Allt för att skapa en positiv
anda för projektarbetet. Det är inte så vanligt tror jag att man gör så här, men det förekommer faktiskt.

I : Är då även ” fotfolket” med?

R: Alla som ska jobba i projektet är med i det här. Det kan bli en ganska stor samling, men. Och det
kostar ju en hel del då för då åker man ju iväg och ligger på internat någonstans eller hotell eller vad
det nu är man hittar på för någonting. Har de här aktiviteterna, äter lite gott och så vidare, va. Oftast så
får man igen det här i projektet sen. För det bli r lättare att snackas vid, man känner varandra och vet lite
grann hur var och en reagerar och vad de har för synpunkter och så vidare. Så att det är väl investerade
pengar i en sån ”kickoff” . Och sen kan man ju ha lite aktiviteter i projektet också. Det är inte helt
ovanligt att man har såna här ”milestones” eller milstenar och när man då har uppnått dessa då va, kan
man ju fira av det på något vis, på lämpligt sätt, då va. Så man känner att det är lite ”happening” i
projektet. Det är ju så att en människa som är motiverad för någonting kanske kan göra 120% utav en
normal arbetsinsats. Och en person som inte är motiverad kanske gör 60-70% av en normal
arbetsinsats. Det är en väldigt stor skil lnad mellan 60-70% och 120%. Där kan du inte säga, om du
mäter det i pengar; om en person har 5% eller 10% mer i lön. Jag menar, betalar du en person 10% mer
i lön och du får ut en arbetskapacitet som är 50% mer än någon annan, så är dessa 10% mer i lön väl
investerade pengar va!
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Bilaga 4 – Intervju respondent 3
I : Hur länge har du arbetat på [företagets namn]?

R: 6 år

I : Hur länge har du sysslat med systemutveckling?

R: 6 år

I : Hur många systemutvecklingsprojekt har du ungefär varit delaktig i?

R: 12 stora projekt och många mycket mindre, kortare projekt?

I : Hur lägger ni på [företagets namn] upp ett SU-projekt, vilka är huvuddragen?

R: Från början är det en säljare som säljer in att vi ska göra nåt jobb överhuvudtagen så att säga. Sen
har det egentligen varit ganska olika mellan olika projekt. Men det första vi börjar med är ett möte som
är mer orienterande – vad är det kunden vill , kort så att säga. Därefter går vi till  kontoret och skissar på
vad vi skulle kunna göra för lösning till dem. Beroende på hur omfattande det här systemet är går vi
vidare med fler möten tillsammans med kunden för att mer fastställa hur systemet verkligen ska se ut.
Detta leder till slut till en ”kravspec”. och en offert på hur lång tid själva utvecklingen kommer att ta.
Sen så om man fortsätter så under utvecklingsarbetet har vi möten med jämna mellanrum för att visa
hur långt vi har kommit och för att se att det verkligen stämmer med vad kunden tänkte sig i samband
med att vi bestämde det här.

I : Vad gör du, vilka uppgifter arbetar du med?

R: Jag är dels med när vi internt går igenom vad vi kan göra för lösningar så att säga. Sen så är jag
också med i dem här vidare mötena där vi presenterar våra förslag och går igenom vidare med kunden.
Sen är jag även med i själva utvecklingsarbetet.

I : Och det är detta du arbetar med för til lfället och har arbetat med?

R: Ja.

I : Om vi går vidare för att diskutera processen då man tar fram ett kravdokument, eller ”kravspec” som
du sa för ett framtida system. Vilka individer är inblandade i den processen?

R: Dels så brukar vi ha en säljare med från början som har hand om den ekonomiska biten och så, och
det pratar inte jag så mycket om så att säga. Sen så är det ju jag som mer tekniskt kunnig som är med.
Jag har väl egentligen lite dubbla roller för jag är dels programmerare, men sen så är jag också med
som designer av själva systemet, det vill säga ta fram vad det är för system vi egentligen ska göra –
alltså skapa ”kravspecen” . Sen hos vår kund så kan det vara lite olika personer. Ofta är det ju någon
som är huvudbeställare som sitter med. Och den personen har inte allti d så stor information om vad för
någonting de vill ha egentligen utan den personen har fått massa synpunkter från andra inom företaget
ofta.

I : Personer högre upp eller lägre ner i företaget?

R: Lägre ner skulle jag vil ja säga då. Och om man säger den här ekonomiskt ansvarige som dels kan
vara VD:n på företaget, men det kan också vara en ekonomiansvarig. Dessa kan ofta vara intresserade
av statistikrapporter och sådana saker ifrån programmen; alltså inte det dagliga arbetet. Och sen så kan
det finnas med en person som dagligen kommer använda programmet. Den personer i sin tur, kan ju
sammanställa massa synpunkter från andra personer inom företaget, hos kunden så att säga. Men i vissa
fall ber de oss också att prata med fler personer på företaget, att vi själva tar reda på vad dem har för
åsikter om vad de skulle vil ja att programmet ska göra.

I : Och vilken kategori til lhör dessa personer?

R: Ja, det är sådana som kommer att använda systemet dagligen. Om man går vidare så kan ju också
datorkunnandet vara väldigt olika bland de här personerna så den här första personen vi möter kan
oftast lite mer om datorer, det är därför att den personen har blivit utsedd till att prata med oss så att
säga, inom kunden så känner de ”att det är säkrare om du tar hand om det här eftersom du kan lite mer
om datorer” .

I : En ”användarrepresentant” all tså som får ta det/vara med då har kan lite i botten, anser kunden?
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R: Ja, men annars så är det lite olika vilka som är med beroende på vad det är för ett projekt och hur
mycket insatser kunden vill l ägga ner på det här också, men generellt så kan man säga att det är de här.

I : Jaha då är nästa fråga deras roll i processen och vad är din roll i den här processen med att ta fram ett
dokument över krav?

R: Huvudbeställaren har ofta en ram; vilken budget han har tänkt att lägga ner på det här systemet och
det talar de ju inte om oftast i början så att säga, utan man kan göra en överenskommelse att vi lägger
ner en viss tid på att skapa det här ”kravspecdokumentet” . Sen kan kunden all tså lämna vidare det här
om de vill de eller låta oss utveckla det, efter det att vi har gjort en bedömning över hur lång tid
utvecklingen kommer att ta. Men det är olika hur mycket huvudbeställaren egentligen vet om vad
systemet ska innehålla. Ibland vet huvudbeställaren exakt vad de tänkt sig, men ibland så kanske den
här personen inte är med så särskilt mycket utan att man då går över och pratar med användaren så att
säga. Användaren berättar ju då vad de tänkt sig att systemet ska kunna. Och då är det min uppgift att
tolka dessa önskemål, om man kan sätta ihop ett system av det så att säga. Så våra ”kravspecar” är
oftast delvis inriktade på hur systemet kommer att se ut, och inte bara då på kundens önskemål så att
säga. Det kan vara lite olika det där och ibland försöker användaren själv föreslå ”jag vill ha en
dropdown-ruta här” , ” jag vill att det ska se ut såhär” . Men om vi bara godtar den uppgiften så är det ju
stor risk att programmet inte kommer att göra det som användaren egentligen önskade. Så att det som
jag försöker få fram är vad är det för någon uppgift som du vill ha löst av det här?, varför vill de ha den
här ”dropdown-rutan” egentligen? Utifrån det då kan jag föreslå en annan lösning eftersom det är vi
ska ha den här expertkunskapen om hur man på bästa sättet gör ett system för att lösa den här uppgiften
som användaren vill ha löst egentligen. Där kan det bli lit e konflikt när kunden har tänkt sig hur ”bra
det bli r med en dropdown-ruta där” och vi försöker då få fram ”vad är det du vill egentligen?” så att
säga.

I :Ni tar alltså med både vad-saken; användaren säger vad han vill och hursaken i ”kravspecen”?

R: Ja, men det är inte helt konsekvent. I vissa fall beskriver vi vad-delen mer och talar inte om hur för
att det kommer vi att visa under utvecklingens gång så att säga och det är där det är viktigt att vi har
täta möten då utvecklingen pågår. Då vi visar upp hur vi gör ”det här” . Så de ”kravspecar” vi gör är
oftast inte fullständiga och det beror ganska mycket på ekonomiska bitar, att man vill inte lägga ner hur
mycket tid som helst på ”kravspecen” . Så det tenderar det åt att vi börjar utveckla och först då
specificera mer exakt hur man löser det här.

I : Men om vi säger att ni tagit fram en ”kravspec” som beskriver vad, är det ändå inte den som kunden
sen tar ställning till ”Ja, det här går jag med på att köpa”?

R: Jo precis. Sen så används den ju också vid slutkontrollen av programmet. Gör programmet
verkligen alla de här sakerna? Det som är optimalt är att man lägger ner mer tid på ”kravspecen” än
själva utvecklingen. Men oftast så vill ju kunden se resultat ganska snabbt så det tenderar att vi driver
”kravspecdokumentet” till en viss punkt, som kanske inte är vad man skulle säga helt fullständigt, och
sen börjar på att utveckla.

I : Och vilken individ hos kunden är det som vill se resultat?

R: Ja, båda. Men oftast är det användarrepresentanten som kan säga att programmet är rätt och
huvudbeställaren lyssnar väldigt mycket på honom. Men det är olika alltså vilken person det är, ibland
kan det ju vara huvudbeställaren som också är användarrepresentant.

I : Men jag menade, vem är det oftast som säger ”oj, kan vi inte få se nåt nu nån gång!”?

R: Ja jag vet inte, det är lite svårt att tänka hur det är egentligen, men det kan vara vi som driver på det
faktiskt för att oftast kan det vara lite svårt att förklara för kunden hur vi tänkt och lösa deras vad-fråga.
Så att säga och då kan man ta fram några skärmbilder på hur vi har tänkt oss att programmet kommer
att se ut och då har man ju egentligen redan börjat med utvecklingen. Då kan de kan de kanske tycka
”det var vad vi vill e ha eller det var inte det vi vill e ha” och oftast så är det vad de vill e ha så att säga.
Då tycker man att man har förklarat dem här kraven så bra som man kan. Vi går inte mer in och
beskriver hur i ”kravspecen” så att säga.

I : Ja du är ju även med i själva utvecklingsprocessen sa du ju så då vet du ju mer!

R: Ja.

I : Ja det är ju olika, så är det ju inte i vissa stora företag. Då till de här individerna som är inblandade,
vi tar huvudbeställaren först, vad bidrar den med i den här processen?
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R: Han tar ju hand om ekonomiska ramar ganska mycket för projektet så att säga. Det är han som
oftast då låter användarna vara med så att säga, för det tar ju tid från deras dagliga arbete att sitta med i
projektet. Och huvudbeställaren kan även känna till vilka fler personer i företaget är intresserade av det
här projektet, det är det inte säkert att användarrepresentanten allti d vet det.

I : Vad menar du med intresserade?

R: Sådana som vill använda programmet, det finns ju fler än de systemet ska vara till för, sen så finns
det ju andra personer inom företaget eller andra avd som är intresserade av att utnyttja data ifrån
programmet och då vill ju vi gärna få med dessa också för att få veta ”vad ska hända runt omkring?”
för då kan ju vi komma med lösningar som de inte tänkt på internt och då kan det alltså slutligen bli ett
mycket bättre program än de tänkte sig från början. Ytterligare en representant som kan vara med i det
är är kundens dataavdelning, en person från kundens dataavdelning som de litar på då mer att förstå de
här tekniska termerna i ”kravspecen” . Vi kan ju tala om att det systemet vi kommer ta fram kräver en
viss server-programvara. Varken användaren eller huvudbeställaren känner till något om det här så att
säga, och då för att de ska känna sig säkrare på att det ska gå kan det finnas med en person från
dataavdelningen. Initiativet till att den personen ska vara med kan ju komma från båda så att säga. Ofta
vill ju vi fråga dessa, liksom inventera hur deras datasystem ser. Ofta kan man ju skapa system på
många olika sätt, med flera olika verktyg som ändå kommer resultera i att man löser uppgiften. Och då
försöker man ju helst göra det med något som passar in i kundens redan befintliga system.

I : Och då är även han med i processen och hans roll är då?

R: Ja, kunskap om deras nuvarande system. Där kan man ju säga en till sak. I vissa fall kan det finnas
en liten konflikt däremellan. Om deras dataavdelning känner att det här är något som de känner att de
skulle vil ja lösa så att säga. Och det är väldigt olika mellan företag. Men oftast om den här personen
blivit dataansvarig på grund av ett intresse han har, det är ju då främst inom mindre företag. Men då
kan ju den här personen, om vi pratar om databaser tänka ”jag kan ju göra saker i Access och jag vill ju
gärna titta på det här” . Då kan han försöka undanhålla information i vissa fall , det är svårt att definiera
men det kan bli en liten konfliktsituation där ibland.

I : Mellan honom och er?

R: Ja, men ja det är inte så jättevanligt i de projekt jag varit med i. Det beror ju också på vilken
ställning huvudbeställaren har i företaget. Man kanske inte kan, om man sitter på ett möte tillsammans
med VD:n kan undanhålla saker.

I : Vem brukar huvudbeställaren vara?

R: Ekonomichef, VD, men ibland kan det vara en avdelningschef och det är ju lite lägre ställning.

I : Jaha det här med vad de bidrar med i processen, vad gör då användarpersonen, varför är han med i
processen?

R: Ja han har ju oftast mer detaljerade kunskaper om vad de vill att systemet ska göra. Ibland är det ju
ibland en mindre definierad vision de har som de vill l åta oss jobba på. Och då börjar man oftast prata
om ”hur löser du dina arbetsuppgifter idag och vilka är dina arbetsuppgifter idag”? Man tar reda på
”vilka data är det som du tar hand om och hur lagrar du det?” . De kanske har pärmsystem och det går
ju att översätta i datorsystem. Man kan ju där också prata med användaren om vilka personer lämnar du
uppgifter vidare till och ”vilka får du uppgifter ifrån?” och därigenom börja hitta fler inblandade. Men
det kan också vara så att användaren har en väldigt klar bild över hur exakt systemet ska fungera. Det
är oftast då man kan komma i den här situationen ”vi har tänkt oss en listruta som innehåller det där
och det här” och då vi får mer börja fråga vad är det du vill att det här systemet ska lösa? Annars om vi
bara lägger upp de efterfrågade sakerna som användaren säger är det inte alls säkert att programmet
löser de saker som det egentligen var tänkt. Det de undermedvetet tänkte sig men inte uttalade och
också för att vi ska kunna komma med ett bättre förslag för vad de tänkt.

I : Och vad bidrar du med?

R: Dels försöker jag få fram de uppgifter som vi behöver för att kunna ge ett bra förslag, det som jag
har pratat om är tidigare; att man frågar vad är det du vill göra och sen också varför. Då får man ofta
veta underliggande uppgifter som man kanske också behöver titta vidare på. Sen så översätter jag det
här till hur systemet kan se ut, mer tekniskt. Och sen är det också min uppgift att förklara för kunden
vad det är för lösning vi tänkt oss.

I : Vem menar du med kunden i detta fall?
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R: Då menar jag båda. Man försöker ju skriva ”kravspecen” så både programmeraren som ska skriva
systemet och kunden som köper systemet ska förstå. De ska kunna se att det här verkligen är de krav vi
ställt . Men vi tar all tså fram mer detaljerat för programmerarna vad som ska göras så det inte bli r helt
fritt att bara tolka ett önskemål ti ll hur på vilket sätt som helst.

I : Du sa att den här ”kravspecen” ofta var ganska så formell?

R: Ja vi jobbar ju hela tiden på att förbättra det här, men det är inte allti d konsekvent. Dels är det mer
pratande, beskrivande meningar och dels så är det mer specifika exakt ”vi tänker oss att de här vyerna
ska finnas och de här skärmbilderna, exakt de här uppgifterna ska du kunna söka på”. Om man tar en
sökning kan man säga ”jag kan behöva söka på vilka företag som har köpt någonting” . Då kan vi mer
specificera att man behöver kunna söka på företagsnamnet, organisationsnr, produktnr. Alltså mer
exakt vad man ska kunna söka på.

I : Det jag tänkte komma till när vi pratade om kommunikation om det här dokumentet. Upplever du
några problem med de som är inblandade i kommunikationen om dokumentet?

R: Jag tycker oftast att jag är ganska bra på att prata kundspråk faktiskt. Det kan bli lit e problem om
både huvudbeställaren och deras tekniker sitter med. Då pratar man mycket mer tekniskt till deras
teknikansvariga och då förstår inte användaren eller beställaren, vem som nu sitter med, vad vi säger.
Då får man översätta det till den personen också och ibland kan det ju vara att man känner att det här är
någonting som beställaren inte behöver förstå, men då kan ju den känna sig utanför eller inte delaktig.
Då kan ju vi ha en liten svår roll; att prata båda språken samtidigt. Så det kan vara lite svårt. Jag vet
inte om det är ett problem sådär, men det är något som kan vara lite svårt.

I : Tycker du huvudbeställaren har svårt om han ska godkänna ”okej vi går med på denna utveckling”
när han läser dokumentet, har han svårt att läsa dokumentet?

R: Ibland så har jag en känsla av att de inte läser det så detaljerat utan vi har haft en lång process och
gått igenom det här och de tycker att vi förstår vad det är de säger så att säga. Men det kan ju
fortfarande vara någonting som vi har missat att skriva. Och ibland kan man ju upptäcka det att ” jo men
vi tänkte ju att det skulle vara så här!” och om man då pekar på ”kravspecen” ; ”men så står de ju inte i
det vi har kommit överens om”, men att de ändå känner att ” jomen vi pratade ju om det här, det
kommer ni ju ihåg” . Så ibland så godkänner de det på grund av att vi har haft en lång diskussion och
kanske inte att de läser dokumentet detaljerat.

I : Varför bli r det så olika då efteråt från vad de sagt. Är det att ni uppfattar er kommunikation olika
eller? Ja varför står inte det som dom tycker att ni har pratat om i dokumentet?

R: Jag tror att det kan vara att det inte har sagt vad de vill egentligen utan men hur de vill och sen har
de tänkt sig något i bakgrunden som de egentligen inte sagt. Det är ju någonting som är lite svårt, för
att deras dagliga arbete är så himla självklart för dom, de vet ju precis hur de gör och behöver inte
tänka för att utföra sina uppgifter. Då måste vi fråga, fråga och fråga för att få dom att verkligen tala
om allting som de tänker, som de liksom ser självklart, men som absolut inte är självklart för oss.

I : Och de här ni frågar, vilka är de i första hand?

R: Användarrepresentanten eller om det är fler användare med i processen. Det behöver ju inte vara en
användarrepresentant utan det kan ju vara fler som man går och pratar med. Ibland kan det ju vara så
att huvudbeställaren har ett ganska stort förtroende för användarrepresentanten. Och då kan man missa
saker som huvudbeställaren, som oftast vill ha ut mer statistikrapporter och externa saker från
programmet, användaren kanske pratar med den här beställaren och de diskuterar sinsemellan och
beställaren tycker då att det är användarrepresentantens uppgift att meddela oss hur han tänkte sig
också. Så då kanske man missat där ibland på ”vad vill den här personen egentligen, inte bara att det
ska vara en rapport” .

I : Vi pratade lite förut om att det färdiga systemet kontrollerades mot ”kravspecen” , men det här med
att försöka avgöra om de krav som finns i ”kravspecen” verkligen är de som kommer till fredsställa
behoven hur försöker ni göra det innan ni går vidare?

R: Det gör vi nog inte, faktiskt. Vi låter ju dom läsa ”kravspecen” så att säga och sen får de tala om om
det är okej eller inte. Men vi kanske missar lite på att fråga verkligen att ”har ni förstått varje punkt
som står” och gå igenom varje punkt igen efter att ”kravspecen” är skriven.

I : Men det här när ni tar fram krav och ” frågar, frågar och frågar” . Det kan man ju se som ett sånt
försök att se till att det här verkligen är det rätta!

R: Ja det görs ju i samband med att man skriver dokumentet.
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I : Upplever du att det uppstår några speciella, särskilda problem när du arbetar emot, om vi börjar med,
huvudbeställaren? Han som har ansvaret och ser till vilka som får vara med, ja vi har ju varit inne lite
på det innan!

R: Man kan ju få en begränsning i det här med budgeten. För att vi ska kunna lösa deras önskemål på
optimalaste sätt så kanske vi vill l ägga ner mer tid än de tänkt sig från början. Och då kan ju det vara ett
hinder.

I : Brukar de vara motsträviga om ni säger ”det här kommer ni tjäna mer på om vi får göra det utöver
det ni tänkt!”?

R: Det är ganska olika det där. Man kan ju komma med mer ekonomiska överenskommelser vad gäller
det. ”Ni får betala bara hälften av den här extratiden som vi vill l ägga ner” . Vi lär oss på det och man
kan också komma överens om att om vi kan utnyttja den här typen av kod och sälja vidare. Dels kan
det vara till företag inom samma bransch som de vi utvecklar för. Men ibland så vill ju de ha det som
en konkurrensfördel och då får vi ju inte utnyttja det i samma bransch, konkurrenter till dom, men
däremot kan ju lösningen och själva koden utnyttjas mer generellt . Och då kan vi återigen ta på oss mer
pengar då vi känner att vi kommer få igen det här på andra jobb.

I : Kommer du på några mer problem med huvudbeställaren, nackdelar med att ha med honom?

R: Nej inte direkt.

I : Om jag då får ställa frågan om det uppstår några problem med användarrepresentanten eller olika
användare när man pratar med dem i hela den här processen?

R: Jag vet inte om det behöver bli ett problem till slut men oftast är det ju så att de, som jag sa tidigare,
vet exakt vad de tänker sig. Men sen kanske de inte talar om exakt vad det är eller de tror att vi förstår
vad de menar med vissa termer de använder inom företaget, vilka vi inte förstår. Och då kan de ha
väldigt svårt att förklara vad de egentligen gör. Det kan också vara någonting som hjälper användarna
att komma fram till vad är det de egentligen gör. Om vi tar ett specifikt exempel: Inom ett
försäkringsbolag säljer de försäkringar som är beroende av en mängd uppgifter. Och då plockar de
fram olika försäkringar beroende på det här, men ofta kan det då finnas fall då olika försäkringssäljare
kommer fram till olika försäkringar trots att det är samma kriterium. Och då har de fått tänka över ”hur
gör vi egentligen” och det har inte varit helt klart, internt, att alla arbetar på samma sätt. Och där kan
det ju ta ganska lång tid för dem själva att komma fram till och förklara för oss vad det är de verkligen
vill . De vet inte själva från start. Men i slutändan leder det till något positivt, tycker jag åtminstone, att
användarna får specificera både för sig själv och för oss hur är det de egentligen gör!

I : Fler problem du kommer på?

R: Det kan ju vara lite svårt för oss att förklara hur vi tänkt lösa deras uppgifter i programmet. Då har
man ju kanske en liten period som det är problem med att förklara det här för dom, och då är det alltså
oftast enklare att rita upp en bild av hur vi har tänkt ge de den här lösningen. Man kan alltså göra en
designmodell , all tså visa vissa skärmbilder och då kan det alltså bli självklart för dom ” jaha men ja just
det, såklart” . Man kan ju missförstå varandra och vi tror att de förstår vad vi säger och de har inte
förstått ändå och då kan det alltså bli besvikelse. Även om vi skriver det vi har sagt i beställningen och
om de inte har förstått det helt och hållet så kan de ju fortfarande ha tänkt sig något annat. Men det är
inte så ofta det bli r så.

I : Ni är lyckade och framgångsrika?

R: Ja jag tycker faktiskt det! Det kan man ju också säga; även om vi står fast vid en ”kravspec” så har
vi ju dem här täta mötena under utvecklingens gång och då kan man ju ändra vissa av de här punkterna
om de säger att det här tycker inte vi stämmer med vad vi tänkte oss även om det står så i
”kravspecen” . Då borde man ju skriva om ”kravspecen” och få de att godkänna det igen, men oftast så
gör vi det inte så formellt utan man ändrar en punkt och har det dokumenterat genom att man har
protokollet efter mötet. Det här är ju inte optimalt egentligen och det här är ju ett problem när man ska
kontrollera programmet gentemot ”kravspecen” i slutet av utvecklingen då man testar. Men det är ju
egentligen ett internt problem som vi har. Kunden får ju det den vill eftersom vi ändrar programmet
under utvecklingsgången, men problemet kan ju vara ekonomiskt senare om det nu inte blivit som de
tänkt sig i alla fall och man då jämför med ”kravspecen” så är det inte vad varje detalj i programmet
blivit.

I : Så om ni ändrat ”kravspecen” i efterhand så är problemet förändrade krav kund?
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R: Ja eller att ”kravspecen” inte är till räckligt detaljerat skriven. Problemet är egentligen att vi ändrar
inte i ”kravspecen” och ber de godkänna igen, utan vi ändrar i programmet eftersom vi redan satt igång
utvecklingen. Och oftast så bli r det ju inget problem utan det skulle kunna bli ett problem.

I : Och då står det i ett protokoll som inte är vid ”kravspecen”?

R: Ja precis. För då om det bli r något ekonomiskt problem ”varför tog det här lägre tid?” ibland kan
man ju få godkännande ”ja, okej ni får göra det här och vi går med på att det tar lite längre tid eftersom
vi ändrat oss eller vi gör på ett annat sätt” och då måste man alltså leta igenom protokollen; när var det
vi bestämde det här egentligen och exakt vad sa vi om det?

I : De som är inblandade; huvudbeställaren och användrarrepresentanten och den datavdelningen de kan
väl ha olika syn och åsikter om den här processen och det framtida systemet vilka skil lnader kan det
vara, kan det uppstå problem?

R: Jag vet inte om det är ett problem men det är begränsningar. För att vi ska kunna lösa det
användaren vill på bästa sätt, dataavdelningen gör ju begränsningar i och med att de säger att ”vi måste
kunna installera det enbart på det här sättet” , tekniska begränsningar, ”vi vill inte investera i mer
maskinvara”. Huvudbeställaren han kan ju ge begränsningar i att ”vi vill i nte lägga ner mer pengar än
det här” och då kan det ju komma till att vi kan bara lösa användarens önskemål till en viss grad. Så de
personerna kan ju då begränsa vad programmet kan bli i slutändan. Användaren kan ju ha mycket mer
önskemål.

I : Ni behöver ju då kunskap om den här verksamheten ni ska göra ett system för pratade vi om, vilka är
det som ni får den här kunskapen ifrån?

R: De jag kallar användarna. När vi går igenom deras önskemål så har vi pratat om att de måste
förklara interna termer som de använder. Det är självklart för deras bransch men vi känner ju inte till
det; alla tekniska saker i försäkringsbolag eller en kommun vi jobbat med har ju massa polit iska saker.
Vi har ju inte så stor kunskap i alla dem sakerna.

I : Vilka problem har du då när du pratar med användarna för att få kunskap?

R: Ja det är att de pratar om begrepp vi inte förstår. Och det är då inte allti d de kan förklara dem, för de
vet inte själva vad de egentligen gör.

I : De har alltså svårt att förmedla detta, meningen med det, varför?

R: Ja, ofta kan det ju vara personer som suttit och gjort samma sak hur länge som helst som inte tänker
medan de gör det och det är då så otroligt självklart för dom.

I : Vilka var det då som anger krav för systemet?

R: Alla de som jag säger; kundens dataavdelning ger ofta de första grundläggande kraven ”systemet
ska installeras på NT-server, vi ska köra Win95” .

I : Ställer huvudbeställaren några krav?

R: Dels så kan han ju ha önskemål om att kunna använda programmet och då har ju han vissa krav han
vill ju ha. Det är ju samma typ av krav som användaren talar om. Då ses ju han som en användare. Han
kan även ha ett ytterligare krav och det är ett slutdatum för han vill att programmet ska vara klart och
då beroende på hur många resurser vi sätter in i projektet så kan ju vi lägga ner lika mycket tid som vi
behöver men datumet bli r ju tidigare i tiden ju fler personer vi stoppar in. Han kan ju all tså ha ett
kalendermässigt krav ”det måste vara klart då”. Och det kan ju ha vissa orsaker också då ”då kommer
det här politi ska beslutet börja gälla, då måste det vara absolut klart” . Då sätter man ofta datumet lite
tidigare så att man har testperioder på sig också ifall det skulle bli problem men det ser man ju, ja
pensionssystemet blev ju uppskjutet pga av att ett datasystem som inte var färdigt. Så det är ett ganska
viktigt krav egentligen, men det är inte säkert att det allti d finns. Användarna har ju alla detaljerade
krav om vad systemet ska göra.

I : Vem är det då som slutligen som bestämmer vilka krav som ska gälla, vi har gjort en ”kravspec”,
vem bestämmer ” ja det här är godkänt”?

R: Det är huvudbeställaren till sammans med oss då. Vi kan ju säga att vi kommer inte klara av inom de
här tidsramarna uppfylla de här kraven och då är det ju upp till huvudbeställaren om det är okej att vi
plockar bort det kravet. Och om de inte gör det så får man titta vidare på vad ska vi inte lösa i så fall .

I : Där ser man ett problem tycker jag: att det inte är användaren som ska använda systemet som har
avgörandet utan det är huvudbeställaren!
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R: Ja det kan vara ett problem; att användaren bli r besviken om inte huvudbeställaren pratar med
användaren i sin tur.

I : Brukar de göra det eller inte?

R: I vissa fall sitter båda med, dataavdelningen har sina krav ganska tidigt och de är mer
grundläggande vilka inte är lika enkla att rucka på, oftast kan då båda sitta med, både beställaren och
användaren. Och där kan ju de ha en konflikt internt, men för oss är det egentligen inget problem. Utan
det är mellan dem sinsemellan tycker jag, men det kan ju också vara så ibland att vi inte tänker på att
användaren inte får veta det här och då bli r ju användaren kanske besviken i slutet. Det kan ju
förekomma men det har inte uppstått så mycket om man säger så.

I : Förvaltar ni system så ni märker hur användarna reagerar när det är klart, eller?

R: Ja vi får ju ta emot frågor angående det, men oftast så har vi inte någon riktigt förvaltande roll , utan
vi gör ett färdigt system så får de komma till oss när de vill ha det vidareutvecklat.

I : Så du har inte hört något från användare ”vi ville ju ha det här och nu är det bortplockat!”?

R: De här användarna som användarrepresentanterna representerar kan ju ha krav. Oftast är det ju
mindre krav, men som vi då sitter på ett möte och bestämmer ” ja, men vi gör på det här sättet därför att
det kommer ändå gå bra”. Och då är det ju inte så ofta som den här första användaren då som ställde
kravet får reda på det. Och då kan det ju bli någon person som bli r missnöjd. Då finns det en risk i att
han sprider ut att det här programmet är inget bra. Men vi har ingen rutin för att se till att man får veta
det här och tala om det vidare utan det har vi helt lagt på kundföretaget.

I : Då krav anges är det några problem och möjligheter med de som är inblandade då tycker du?

R: Vad menar du med anges?

I : När de berättar vad de vill ha uppfyllt, de här användarna!

R: Jag tycker det är det jag sagt tidigare. De kan kanske inte kan förklara varför de vill ha något. Det
gör då att jag kan ha svårt att göra programmet optimalt för att lösa deras önskemål. ”Vi vill ha en
rapport som ser ut såhär” ” varför då?” och då kanske man får veta att de måste göra någon filt rering
och om de då bara säger att de vill ha den här rapporten och inte kan förklara varför då är det inte
säkert att programmet löser det som de egentligen vill e.

I : De berättar inte allt !?

R: Nej precis, för dom ser det som så himla självklart. De kanske inte ens vet att de har de här kraven.
De gör sina uppgifter och så har de egentligen inte tänkt på flera år varför. De kan ju också ha
synpunkter på att de talar om exakt hur systemet ska se ut med dataspråk så att säga.

I : Kan användarna det?

R: Ja delvis, men problemet är om de kommer med dessa krav specificerade på det sättet så kanske det
inte alls är det bästa sättet att lösa det i systemet. Även om de tror att de tänkt ut nåt jättebra, de har sett
på ett annat program som gör såhär. Om de är hårda på att det måste vara just så, då bli r det dels en
begränsning för oss; vi kan inte ta fram vad vi är duktiga på - att göra system som löser deras uppgift.
Vi riskerar också att göra fel för att vi inte vet vad som ligger bakom det här. Då kan det vara svårt att
få de att berätta varför, för de har redan tänkt ut ”det här bli r det bästa sättet att göra det på i
programmet” . Men det är så olika på vilken person det är. Problemet är att de pratar dataspråk.

I : Vad bidrar du mer med i processen som systemutvecklare och finns det något mer du vill till ägga?

R: Jo det jag inte har sagt är att min roll är att beskriva hur, till en viss gräns i ”kravspecen” och att jag
därför är duktig på att översätta vad till hur.
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I : Hur länge har du arbetat på [företagets namn]?

R: I 10 år

I : Jaha, och hur länge har du arbetat med någon form av systemutveckling?

R: Mjukvara då eller? Ja eller all systemutveckling – 10 år.

I : Hårdvara hurdå?

R: Ja hårdvara är ju datorer och central lagring av data i systemet

I : Hur många projekt har du deltagit i ungefär?

R: Vi har inte så tydliga projekt men säg ett 50-tal.

I : När ni gör systemutvecklingsprojekt vilka är huvuddragen när ni lägger upp ett sånt projekt?

R: Först försöker vi ta reda på vad kunden vill ha. När det gäller den hårda biten så är det antalet
personer som ska ha dator och någon form av lagring av det de jobbar med om det nu är bilder eller
text. Den tiden försöker vi få debiterbar men det är rätt svårt.

I : Så den processen med att ta reda på vad man vill ha, den undersökningen får man inte allti d betalt
för?

R: Nej, vi har någonting som kallas 3-dagars och då tittar vi på vad de har och funderar på vad de
skulle behöva under tre dagar. Vi gör enkätundersökning bland användare – vad de vill jobba med och
undersöker vad de har i sina befintliga datorer och vad vi tror att de vill ha – en rapport.

I : I den här processen med att ta fram ett kravdokument för ett framtida system, vilka typer av individer
brukar vara inblandade?

R: Från vår sida är det oftast en systemtekniker och en mera mjuk person som pratar med folk, det är
lite olika beroende på resurser och jag kallas för systemtekniker och den andra systemvetenskapligt
utbildade tar hand om intervjuer. Förutom enkäten till samtliga så intervjuar vi VD:n, det brukar finnas
någon dataansvarig och ekonomichef.

I : Det är alltså VD, dataansvarig och ekonomichef som är med då man tar fram ”kravspec” ifrån
kunden?

R: Ja, vi tror att ett datorsystem kostar pengar och det gäller att VD:n är medveten om det och vi
känner vad han har för intentioner.

I : Vad är de här personernas respektive roll i den här processen?

R: Det ska vara nyttjarrollen.

I : Vem pratar vi om nu?

R: Alla tre, VD:n har ju hela företaget för sina ögon. De andra har ju specifika önskemål;
ekonomichefen ser ju på sitt ekonomisystem och budgeten och den dataansvarig vet ju vad de har och
problemen med just det.

I : Vad är systemteknikerns roll och systemvetarens roll?

R: Systemvetaren är ju bättre på att intervjua och som systemtekniker kan jag se hur systemet ser ut
och se brister och möjligheter i det som finns.

I : Den här som intervjuar; vilka är det han intervjuar?

R: Det är VD, ekonomi och dataansvarig. Ofta brukar jag vara med, men syften är att komma bort från
tekniken och prata om önskemål och visioner. Ofta när man får en förfrågan vill man ju ha en pryl, typ
off ice. En pryl är inte lösningen på problemet utan det är vad de ska använda det till som är lösningen
och det är där vi som konsult kommer in och säger att ni kanske ska ha det här istället.

I : Vilka är det som kommer att använda det här, ja vad är det för system du pratar om nu?

R: Ja hela helheten så att säga och inte en specifik orderregistreringsmodul utan det totala pusslet.

I : I processen i att ta fram en kravspecifikation vad bidrar de här olika individerna med?
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R: Merparten av användarna är ett statistiskt underlag för att få veta antal komponenter så att säga. VD
som vi intervjuar, han får ju också fylla i enkät, men han ska ju dra riktlinjerna för verksamheten ”nu
vill vi satsa på Internet och handel där” , det finns IT-ansvarig och hans roll är att berätta om
bakgrunden och ekonomichefen han är en viktig spelare som håller i pengarna det är hans roll och att
se att de här tre har samma intentioner lite grand.

I : Men de kan väl ha olika syn och åsikt på processen och det framtida systemet, vilka kan dessa
skillnader vara?

R: IT-ansvarig brukar ofta hamna i en försvarsställning, han ser ju ofta oss som ett hot. VD brukar
vara, det är sällan han som är initiativtagare, eller så är han det för att sätta press på den interna IT-
avdelningen. Och är han inte det så är han överkörd så att säga av kraven från underifrån.

I : Underifrån från vilka då?

R: Från de anställda ”nu måste hända någonting” . Ekonomichefen kan också vara en sån, vi
marknadsför oss ju mot ekonomichef och VD, för ekonomichefen kan se att här finns pengar att tjäna.
Ja det är antingen VD eller ekonomichef som initierar det hela. Ofta är det ju ett missnöje som gör att
de vänder sig till oss.

I : Men för att kunna utföra arbetet med att få fram ett dokument över vad de behöver så behöver ni ju
kunskap om verksamheten, vilka är det ni får den av?

R: Det får vi från de här tre vi intervjuar, hur företaget är strukturerat och ja bakgrund och struktur och
syfte försöker vi få av dem; varför vill de ha det här.

I : När ni arbetar mot de här olika individerna upplever ni några särskilda problem i det, vad är
nackdelarna med att ha med dom i processen?

R: Det största problemet är att de sällan vet vad de egentligen vill ha. Ett system har så många
möjligheter och svårigheter och kostar så mycket pengar så är det många osäkra delar så att säga. När
man gör en speciell applikation då vet ju alla parter mera vartåt man strävar; man har ett problem och
försöker lösa det. Men min bit är mera infrastruktursarbetet så att säga och inte speciella produkter. Det
gäller att försöka få reda på så mycket som möjligt om vad den här infrastrukturen kommer att
användas till.

I : Och de vet all tså inte allti d vad de ska använda det till ?

R: Nej.

I : Vilka är det som anger krav då för det här systemet?

R: Det är användarna. Genom deras enkäter så får vi reda på vilka applikationer, i stort sätt. Ja de
ställer krav på applikationerna, på lagringsutrymme och arkitektur och ja hur företaget är organiserat;
om det finns flera lokalkontor och sådana bitar.

I : Vem är det som slutligen bestämmer vilka krav som ska gälla, ska finnas med i den lösningen ni ska
ta fram som ni tagit med i det här dokumentet?

R: I princip så är det systemteknikern som bestämmer det.

I : Hos kunden?

R: Hos oss!

I : Du all tså!?

R: Ja, jag gör ett förslag på hur det skulle kunna se ut och en handlingsplan över hur man ska komma i
mål, vilka etapper man ska försöka sträva efter.

I : När krav anges kommer du på några problem och möjligheter med avseende på de inblandade då?

R: Det största problemet är att sammanställa dessa och att få in svar på enkäter. Beroende på vilka som
ställer kraven, är det de anställda som vill ha någonting så brukar det vara hög svarsfrekvens. Kommer
det uppifrån så är det dålig svarsfrekvens.

I : Men det var du som bestämde då vad som skulle var med och det bestämmer du då utifrån
procentsatser på enkäter eller på vad VD:n har sagt eller vad ja ”det här tycker du de ska ha” eller?

R: Ja det är ju en önskelista och den önskelistan sammanställer jag sedan i form av produkter. Det är ju
allas önskemål sammanställt i ett antal produkter och sedan så används statistiken till att avgöra hur
många produkter ska det vara.
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I : Om vi då säger att ni angett en massa produkter för en framtida systemlösning, hur avgör ni då att
detta verkligen kommer tillfredsställa de behov de har egentligen?

R: Ja, hur vet jag att vi kommer i mål! När vi är färdiga då… eller innan?

I : Ja innan, helst ska man ju kontrollera det här dokumentet så man inte börjar göra fel saker!

R: Ja just det, vi brukar redovisa den här rapporten för ledningsgruppen eller styrelsen. Och hittill s har
det allti d mottagits positivt att vi pratar på ett språk som de förstår och försöker undvika det tekniska.
Och om det inte lett till en affär så har det lett till att ledningen har fått tänka om, haft fel mål framför
sig, det är en direktkommunikation med ledningen,

I : Vilka problem och möjligheter kan man uppleva med de inblandade då man ska kontrollera det här
då? Du var inne på teknik och språk!

R: Problemen är ju att komma från ord till handling lite grand. Möjligheterna är ju att det bli r, ja det
brukar ju mottagas väldigt positivt i alla fall och det ökar ju förtroendekapitalet så att säga; de tror att
nån förstår.

I : Tror att du förstår?

R: Ledningen tror att vi förstår vad de vill ha.

I : Men förstår de vad ni presenterar för dom?

R: Ja, det tror jag! I slutändan brukar det ju finnas någon slutsumma på vad vi tror att det kommer
kosta och den förstår de ju i alla fall ! Det de får är ju också någonting de kan ta med sig till en annan
leverantör och få ifrågasatt eller få höra deras prislapp. Det är ju ”en ”kravspec” som kan tas hand om
vem som helst” .

I : Som ni kanske inte får betalt för?

R: Nej det var ju innan vi tog fram det här 3-dagarskonceptet det kunde vara lite problem. 80 % är ju
arbetet innan egentligen och 20 % är ju det man kan sätta fast pris på. Kunderna vill ha fast pris.

I : Det här kravdokumentet ni tar fram det måste ju kommuniceras eller visas upp för det inblandade
individerna och det var inga problem i det?

R: Nej oftast har de ju en mil jö idag och då går det att relatera till det de har och säga att det här bli r
förenklat med den här lösningen och det där gör det rörigt, folk vet inte var det ska lagra sina dokument
osv och vi föreslår en sådan här struktur istället, det är lättare.

I : Men ni måste ändå vara med och förklara det här dokumentet eller? Kan en oinvigd, ej datakunnig
förstå?

R: eeh ja, det tror jag i alla fall .

I : Ja det lät ju som att ni fick hjälpa till med att säga ”det här innebär det där och så vidare”!?

R: Men, ja det känns bättre att ha en dialog kring resultatet. Sen är det ju ganska stolpat i olika punkter.
Men det är ju väldigt mycket ”såhär ser det ut – det dom har och så här ser önskemålen ut och genom
att förbättra på den här punkten bli r det här bra”. Så företaget har nog lätt för att känna igen sig i
dokumentet.

I : Vad anser du om vi kallar dig systemutvecklare, upplever du några andra svårigheter som vi inte
varit inne på, är det något du vill till ägga?

R: En svårighet jag har är att jag är för snål. Jag ser pengar i privat ekonomi. Jag tycker vissa saker
känns dyrt som inte borde vara det, eller som inte är det för kunden. Det finns ju så många produkter
idag så ska man gå ett steg upp eller ett steg ner på den här skalan!? ”Vad vinner man på det ena och
det andra!? Ska man ha två servrar eller en server som kanske klarar av det, men då bli r det svårt att
underhålla och hur ofta kommer man att underhålla!?” Sådana frågor ställs man inför och det är bara
jag med min erfarenhet som kan avgöra det. Kunden har inget möjlighet till detta, så de får lita på mig!

I : Så vad är det du bidrar med är alltså erfarenhet?

R: Ja.

I : Och brukar det bli bra?

R: Ja det brukar det.
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I : Det ni tagit fram och skrivit ett dokument över på slutet och skrivit avtal om ”allt det här ska vi
fixa”. Brukar det slutligen bli det som stod i det dokumentet, eller bli r det ändringar eller lyckas ni med
er ” förstudie”?

R: Slutresultatet är ju avsevärt mycket mer detaljerat men det som står i dokumentet, det finns med.
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Bilaga 6 – Intervju respondent 5
I : Var arbetar du och hur länge har du arbetat där?

R: På [specifik förvaltning] i Stockholm i 30 år.

I : Hur länge har du hållit på med systemutvecklingsprojekt?

R: Sen 1989.

I : Hur många sådana projekt har du varit med i ungefär?

R: Jag har ju, ja det här är ju helt nyutvecklat det jag jobbat med nu, det här stora
ärendehanteringssystemet. Annars så har jag ju mest jobbat med befintliga system och vidareutvecklat
dom. Men som sagt var antalet vet jag inte, 4-5 kanske.

I : När ett sånt här systemutvecklingsprojekt genomförs vilka är dem viktigaste huvuddragen tycker du
att du har märkt?

R: Det är ju ganska många grejer, man lär sig ju rätt mycket på att vara med i sådana här projekt som
man annars inte skulle ha gjort. Och det är ju väldigt viktigt att man förklarar målet, vad det ska leda
till det här projektet och att folk är införstådda med det. Och sen vad som är viktigast; är det rutiner
som är viktigast, eller är det att man snabbt får det i drift eller är det att hålla ekonomin så att man
fokuserar på vad som är viktigast här också och sen att man har med sig användarna, det är väldigt
viktigt att användarna får vara med så man gör ett användarvänligt system. Oftast när man utvecklar
projekt sitter det med en massa folk som inte sitter som användare. De har ju sin kunskap men sen är
det användarna som ska sitta och jobba med det och då bli r det allti d massa som måste till rättaläggas
annars bli r det mycket dyrare för man får göra om.

I : Vilka uppgifter är du delaktig i, vad gör du?

R: Jag har jobbat som projektsekreterare i det här, i ett projekt och så har jag ett annat projekt och där
jobbar jag som projektledare så det är lite olika. Men som projektsekreterare då får man ju kalla till
möten, se till att folk är på plats och dokumentera mycket och sen är jag med och testar systemen,
kollar ”kravspecen” . Det är också en väldigt viktig sak det där med kravspecifikationen för att man tror
att man förstår varandra, men oftast så förstår ju inte leverantören och den som ställt ”kravspecen” att
det är inte så tydligt, man tycker det är glasklart när man läser den men det är väldigt viktigt att man
har täta avstämningar fast man tycker det är självklart ”det borde ju den där som utvecklar begripa”
men de gör de inte all tid, man ska inte tro det – ingenting är självklart.

I : För att ta fram det här kravdokumentet, vilka typer av individer brukar vara involverade i det?

R: Vi har haft med både från verksamheten då, vi har gjort ett system just på [specifik förvaltning] där
jag jobbar. Vi har ju hand om alla [specifik uppgift] i Stockholms stad, och då har vi ju haft med folk
från verksamheten då. Och sen så har vi varit, jag jobbar på IT-avdelningen själv och då har vi varit
med ganska många från IT-avdelningen, med olika kompetenser, så det har varit blandat då –
verksamhets- och IT-folk.

I : Så ni tar fram dokumentet själva, ni tar inte in någon utifrån?

R: Det började med att vi gjorde en väldigt omfångsrik ”kravspec” och sen en av de leverantörena som
var med sen, som fick jobbet så att säga, de vill e att vi skulle förfina den här ”kravspecen” och gå
igenom den på nytt och då var de med och hjälpte till . Så det har varit väldigt mycket filande på
”kravspecen” , det har det ju varit. Vi började själva och försökte göra den, men det var ett
jättekompendium, väldigt komplext som jag inte tror leverantörerna fattade riktigt. De var inte så
införstådda i vår verksamhet.

I : De här som är med nu, verksamhetsfolk och ni på IT-avdelningen vilken roll har de här olika
individerna?

R: Ja, en från verksamheten har vi haft med oss, men sen har vi varit en [specifik verksamhetsexpert],
en [specifik verksamhetsexpert] och sen har vi haft nån assistent och sen från IT då har vi en som är
systemerare och en supportmänniska, ja blanda vi har försökt få bredden på något vis. Ja på gott och
ont, vi har varit tio personer just i det här projektet och det har ju varit en ganska lagom grupp. Det är
ju svårt det där, hur många ska vara med och tycka och sådär, det är ju jättesvårt. Man bör ju ha
någonting från alla kategorier. Det är nästan så att direktören borde suttit med men det intresset har inte
funnits, men det hade varit ganska bra då det här har kostat ganska många mil joner till sammans.
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I : Men de som ska använda systemet i framtiden, är de med?

R: Ja de är med ja, jo precis. Hälften av den här gruppen som varit med och tagit fram det här de jobbar
ju som användare i systemet.

I : Vad bidrar de här med i processen, vad gör de i processen de här olika, du och verksamhetsfolk –
användare.

R: Det är ju lite olika förstås. Användarna de kan ju dem praktiska hanteringarna, de kan ju tala om hur
de vill att systemet ska se ut. Vi hade ju i det här fallet ett äldre system som fungerade som det gjorde
och då visste man ju precis – man vill e ha något liknande men ändå vassare då. Så då har man tittat
ganska mycket på det. Vi från IT-sidan har väl tänkt att man ska kunna passa på och rationalisera lite
grand och skära lite. Ja användarna bidrar ju dels med kunskapen om verksamheten förstås och att man
har jobbat i system tidigare och vet hur man vill ha det. Sen har ju vi då tittat utifrån den datormil jön vi
har då så att säga; vad som ska passa den då, vad vi har för utrustning, vad man har för andra program
och hur de ska kunna kommunicera och titta på såna frågor.

I : Det gör ni?

R: Ja, det gör vi på IT-sidan. De andra tittar utifrån sin vardag så att säga, de vill ju bara ha ett snabbt
bra system som ska stödja deras arbete. I det här fallet är det då handläggare som ska kunna ta hand om
[specifik uppgift] som kommer in till oss til ls det är avslutat. Beslut ska ut och det ska faktureras, det är
många bitar som ingår i det här så att säga innan det är avslutat.

I : När ni från IT-sidan arbetar mot de här användarna, upplever ni några problem med det?

R: Ja, det är att man har olika syn på världen. Användarna har ju mycket krav va, väldigt, väldigt
mycket krav. Så sitter man ju och undrar om ”har ni folk som har tid att exempelvis sitta och mata in
alla dessa uppgifter i systemet?” . De har ju en jättestor önskelista så att säga. Speciellt chefer, sådana
speciellt de som inte sitter och gör det själv. Så det har ju varit det jag försökt att säga ”det här kan ni
inte få, så att säga, som ni vill ha det utan det bli r för dyrt eller det här bli r för omständigt” ja såna bitar.

I : Så vem är det som bestämmer slutgiltigt vilka krav som ska gälla?

R: Ja det har vi ju då försökt, inom den här projektgruppen, Vi har ju då tagit fram hur vi vill ha det,
sen har vi ju haft en styrgrupp då med IT-chefen och en person från leverantören och så har vi varit
med där annars och suttit med där. Det är där de slutgilt iga besluten har tagits. Man har ju haft en
budget då som man ska försöka hålla sig till och aspekter som när det ska var klart. Så utifrån det så
prioriterar de då. Med den här projektgruppen, de är de liksom som tar fram, det är därifrån det
kommer det som styrgruppen ska ta ställning till .

I : I teorin pratar man om att man kan kontrollera systemet mot ”kravspecen” , att man gjort allt rätt.

R: Ja jo precis.

I : Men om man pratar om problem med att kontrollera att de här kraven man har skrivit upp, att de
verkligen är de rätta, är verkligen det här vad användarna behöver!?

R: Mmm, men ”kravspecen” har vi ju gjort till sammans med användarna så den gick ut på remiss till
väldigt många personer. Så när man sammanställt det här, och det gjorde vi på IT-sidan, så skickades
den runt så det var väldigt många som hade möjlighet att komma med synpunkter på det här. Och sen
så var det ju faktiskt så att när vi sen slutligen valde leverantör och vi skulle då förfina den här
”kravspecen” ytterligare. Då hade vi med oss ganska många höga chefer som satt med då til lsammans
med det här företaget och gick igenom. De sa, ja utifrån sin verklighet, hur de tyckte det skulle vara.
Jag tror vi har jobbat ovanligt mycket. I vanliga fall tror jag inte man jobbar så mycket med
”kravspecen” , under så lång period som vi har gjort. Det här har varit ett väldigt långt projekt faktiskt, -
92 började vi och det är fortfarande inte klart, fast vi är i drift och sådär men vi vidareutvecklar med
det.

I : Om vi talar om den här ”kravspecen” så diskuterar ni dels med leverantören men den går, som du sa,
även på remiss till användare. Finns det då några problem i kommunikationen?

R: Vi har ju sagt så att när man gör en ”kravspec” så ska man göra två varianter. Man ska göra en som
vänder sig till användarna som de kan begripa precis vad som står i. Sen så har vi ju den tekniska delen.
Det har ju varit problem att den har varit lite för teknisk, att användarna har inte begripit vad som stått i
den. Och som folk är gement så vill man ju inte gärna erkänna att man inte fattat någonting. Så det har
ju hänt ” jamen det förstod vi inte, att det skulle bli så, det stod inte i kravspecen” på grund av att man
inte förstått språket. Ja det är ett problem alltså! Det har vi fått kritik på så det har vi sagt
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fortsättningsvis att bör man tänka på, att man skriver en del som är så pass tydlig så att folk begriper
den, alltså vem som helst. Det är svårt men det tror jag.

I : Så det är ett problem, att de ”vanliga” inte förstår!?

R: Ja precis. Och sen, jag menar en ”kravspec”, det är ju svårt att få den så detaljerad som man skulle
vil ja ha för även om det står, så liksom är det ju för mycket emellan där som aldrig står någonstans.
Som då leverantören bara bygger till och inte frågar om som kan bli , inte alls som man önskat sig. Ta
en sånhär grej som att det inte kommer i sorteringsordning i nåt register så det ligger huller om buller,
vilket är väldigt irriterande då. Sånt ska man skriva alltså, att de ska komma i bokstavsordning. Det
tycker man ju, det är så självklart, det borde ju dom begripa när de ser hur tokigt det ser ut, men inget
sånt där ska man ta för givet.

I : Ja man behöver ju kunskap om varför ni vill ha något. Hade de förstått ” jaha ni ska använda det till
det, jaha då ska ni ha det i bokstavsordning” !

R: Ja, precis. Vår före detta leverantör som gjort vårt system, de kunde vår verksamhet perfekt. Hade
de fått det; de hade vetat precis vad vi vill e ha haft. De andra visste inte vad ett [specifik uppgift] var!
Och sen liksom innan de förstått hela vår verksamhet och suttit och lyssnat; det är inte lätt alltså! Så det
hade klart underlättat. Det hade det gjort tror jag; att man kan sätta sig in i verksamheten. Det är ju det
där också, man har väl inte riktigt tid, man har tidspressen, man har kostnaden, det är svårt va, var man
ska dra gränsen också. Vi jobbade en period ihop med [specifikt företagsnamn] de hade ju ett jättebra
system; [specifik uppgift]. Man satt hela tiden; vi ska ha möte och det här mötet får ta ja max två
timmar, en kvart har vi tid att prata om det. Så att de där mötena inför kravseminarier där både
leverantörer och vi suttit med dom har ju blivit l iksom hur långrandiga som helst! Men de hade det där,
de hade klockan alltså ”nu har vi inte mer tid att prata om det” , väldigt strukturerat sådär. Sen kan man
ju i försig undra lite grand; det är ju på gott och ont också. Men man kom ju i mål på något sätt! Men
de hade också en sådär 80/20-regel; att ett system kommer vara färdigt till 80% men det ska vara klart i
tid så att säga. De där 20% fick man vara beredd att släppa på. Sen beror det ju på vad de där 20% är
för någonting också!

I : Men det kan ni i  varje fall se som ett problem, att leverantören inte alltid vet…

R: …vad man vill ha, ja! Och därför är det ju så viktigt med täta avstämningar, vilket jag försökte ta
upp på ett tidigt stadium. Men det blev tyvärr inte så. Jag menar; sen tar leverantören ”kravspecen” och
går hem och bygger någonting, kommer till baks en månad senare. Och då har det liksom gått så mycket
tid så då är det ju svårt att backa, även om man då skulle vilja. Så att just att man kollar av det då ”är vi
rätt ute nu?, är det såhär ni har menat? , är det såhär ni tänkt?” . Vi hade ju ändå tänkt att de skulle
kontakta oss då som jobbar då de byggde systemet, men det har ju missat den biten. Som har kostat då,
man har varit tvungen att anpassa det i efterhand då.

I : Få se här om det är några punkter som jag inte varit inne på…

R: Men när man ska jobba med sånt här så sätt användarna i fokus, det är de som är guldgruvan. De har
många gånger mycket bra ideér också. Sen är det ju de att ”såhär har vi allti d gjort” och det är ju svårt
att ta ur dom ibland, att det kan finnas lite nya, smartare… Det beror väl lit e grann på. Vi har en väldigt
hög medelålder hos oss och det gör ju inte saken kanske enklare.

I : Den som bestämmer budget och tidsram och så, ”chefen” eller ”styrelsen”…

R: Ja jo precis, vi ju kontorledning i vårt fall sen på IT-avdelningen så har vi ju It-chefen.

I : Den är väl inblandad med att sätta ramarna så att säga!?

R: Ja vi har ju det att vissa saker måste upp till kontorsledningen och sen upp till våran nämnd då så
man kan få loss pengarna överhuvudtaget. Det kan man ju tycka då att en kontorsledning skulle
intressera sig mer för sådana frågor men de är ju inte speciellt intresserade, det är ju så mycket annat
som är intressant. Sånt här ska ju bara ”ticka och gå” ja de har ju sagt ”här får ni de här pengarna, se till
att ta fram ett system” och så förlitar de sig på det.

I : Ja då tor jag vi varit inne på det mesta, finns det något du vill till ägga?

R: Ja det här med ”kravspecar” är jätteviktigt, men också väldigt svårt. Hur man ska göra dom så att
säga, hur man ska börja och formulera och sådär. Eftersom vi hade ett gammalt system så har man ju
tagit mycket ifrån det och skrivit in i det nya. Ja man ska ha snarlika bilder med nån ny liten finess så
det har ju blivit en del av det gamla som är nytt så att säga.

I : Då kan de ju känna igen sig lite, användarna.
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R: Jo jo precis. Men det största som då har gjorts fel det är ju då att man har sagt ”att det här ska in, de
här uppgifterna är bra, de kan läggas in” men sen är det ingen som hinner det! Vi har gjort så många
bilder som inte används! Det är också en sån där grej man kan tänka på; finns det verkligen folk som
har tid att sitta och knappa in de här uppgifterna!? Sen ligger de där och de är ju aktuella just då. Sen
går man in på nån sida och där är det helt tomt; har de glömt att lägga in uppgifterna?, eller ska det inte
finnas någon?, är uppgiften gammal eller gäller den fortfarande? va. Så det där, det gäller att lägga in
lite data, men rätt data än massa data som inte används. Så det kommer ju mycket från chefer; det ska
var mycket statistik och det skulle kodas efter konstens alla regler, men det är ingen som tycker de
behöver göra dom. Så det har ju varit en ganska stor flopp.

I : Så ni lade ändå in allting som de sa då, eller?

R: Ja det var ju också lite problemet för den här gruppen; det var lite grann julafton – man önskade och
önskade. Man skulle kanske ha sagt såhär från början att ”det är ingen idé att ni önskar så här mycket”
eller ”vi kanske ska lägga locket på”. Jag tror att man ska bygga ett system, ja det kan aldrig bli klart
utan först när det tas i drift och körts ett tag; då vet man hur man vill ha det. Och då ska man ha lite
pengar och gå in och liksom snabbt kunna fixa till det där som inte blev så bra. Man sitter och testar,
men man kan ju aldrig göra som användarna gör – sen går de in och gör något konstigt som ingen
människa tänkt på att testa och då är det ju något på en gång som inte funkar. Hell re att man börjar i
liten skala och bygger ut. Det går inte att få ett fullt och färdigt system, det tror inte jag på.

I : Det frågade jag förut, men vem var det som beslutade då vilket ni tog med då?

R: Vi hade då i den här projekgruppen, vi hade väldigt mycket makt får jag lov att säga. Men var det
några kontroversiella saker då, och ja det skulle kosta mer pengar än vi fått oss till delade, då hade vi ju
då en styrgrupp som tog upp det här. Och det är klart var det något ytterligare kontroversiellt så går det
till kontorsledningen och var det fråga om massa mer pengar då går det upp i nämnden i sådana fall .
Det är den ordningen vi har. Det är kul att jobba i det; man har verkligen lärt sig mycket man inte ska
göra den saken är säker! Det är svårt för det här är ju såna ”bamsesystem”, större system med.


