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Marknadsinriktad Requirements Engineering - kännetecken och centrala
aktiviteter

Kristian Dahlberg (a98krida@student.his.se)

Sammanfattning
Denna rapport behandlar den marknadsinriktade Requirements Engineering (RE)
processen. Allt fler företag väljer idag att implementera standardsystem i sina
verksamheter. Den situation som ett standardsystem utvecklas i är annorlunda jämfört
med den som ett kundspecifikt system utvecklas i. Detta innebär att den traditionella
RE-processen inte är anpassad till dessa nya förhållanden.

Syftet med denna rapport är därför att utreda vad som kännetecknar en
marknadsinriktad RE-process som stödjer kravhanteringsarbetet vid utvecklingen av
ett standardsystem. Rapporten avser även att undersöka hur RE tillämpas av
marknadsinriktade systemtillverkare i praktiken. Detta har gjorts genom en
litteraturstudie och intervjuer med tre marknadsinriktade systemtillverkare.

Rapporten resulterar i en beskrivning av den marknadsinriktade RE-processens
kännetecken och centrala aktiviteter samt en översiktlig sammanställning över hur
marknadsinriktade systemtillverkare tillämpar RE i praktiken. Resultatet belyser att de
teorier och aktiviteter som betraktas som centrala i den marknadsinriktade RE-
processen även tillämpas i praktiken.

Nyckelord: Requirements Engineering, Marknadsinriktad Requirements Engineering,
Kravprioritering, Kravplanering, Standardsystem, Marknadsinriktad systemutveckling
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1 Introduktion
Requirements Engineering (RE) ses idag som en av de mest centrala delarna vid
utvecklingen av informationssystem som ska uppfylla kundens och användarnas
behov och önskemål, levereras i tid, och utvecklas inom de angivna budgetgränserna
(Loucopoulos & Karakostas, 1995). Detta resonemang belyses av Kotonya &
Sommerville (1995) som påpekar att kostnaden för att åtgärda felaktiga krav som
upptäcks under RE-processen är en femtedel av kostnaden för att åtgärda felaktiga
krav under testfaserna av systemet och en femtondel av kostnaden när systemet väl
tagits i drift. En väl strukturerad och genomförd RE-process kan därför spara stora
utvecklingskostnader för de berörda företagen.

Tidigare forskning visar att RE-processen är högst omgivnings- och
situationsberoende (Karlsson, 1996; Kotonya & Sommerville, 1997; Loucopoulos &
Karakostas, 1995; Macaulay, 1996). Det finns därför ett uttalat behov av att RE-
processen alltid måste anpassas efter den relation som råder mellan kund och
systemtillverkare (Karlsson, 1996).

Den traditionella RE-processen som består av de tre utvecklingsaktiviteterna1

Requirements Elicitation, Requirements Specification och Requirements Validation
har främst använts till utvecklingen av kundspecifika system. Det vill säga system
som utvecklas mot en specifik kund (Carmel & Becker, 1995; Jarke et al., 1995;
Loucopoulos & Karakostas, 1995; Siddiqi & Shekaran, 1996). Kundspecifik
systemutveckling kännetecknas främst av att systemutvecklarna har stor
domänkunskap om kundens organisation och av stora möjligheter till interaktion med
de tänkta användarna vilket underlättar utformningen av det planerade systemet
(Karlsson, 1996).

Allt fler företag finner egenutvecklingen av system både krävande och kostsam
(Andersen, 1994). Trenden idag pekar istället på mindre system, kortare
produktlivscykler och större utnyttjande av standardsystem (Siddiqi & Shekaran,
1996). Systemtillverkarna av marknadsinriktade system (standardsystem) opererar
därför i en flyktig och ständigt förändlig omgivning där systemen som utvecklas
måste attrahera flera olika kunder med skiftande behov och förutsättningar och där det
är svårt att skapa kontakt med kunder och användare (Karlsson, 1996; Novorita &
Grube, 1996). Systemtillverkarna måste således, för att vara konkurrenskraftiga,
sträva efter att identifiera befintliga och kommande behov på marknaden och utveckla
system med rätt kvalitet till en allt lägre kostnad och på allt kortare tid (Karlsson,
1996; Novorita & Grube, 1996; Sawyer, Sommerville & Kotonya, 1999).

Det framgår av det ovanstående resonemanget att relationen mellan systemtillverkare
och kund i den marknadsinriktade utvecklingssituationen skiljer sig mot den
kundspecifika utvecklingssituationen (Novorita & Grube, 1996; Sawyer et al., 1999).
RE-processen måste därför, enligt Novorita & Grube (1996), anpassas till de
förhållanden som råder på den kommersiella marknaden så att systemtillverkare av
standardsystem kan utnyttja samma systematiska arbetssätt som systemtillverkare av
kundspecifika system i dagsläget kan göra. Syftet med denna rapport är att, utifrån
befintliga teorier, beskriva vad som kännetecknar en marknadsinriktad RE-process för
att denna ska tillåta marknadsinriktade systemtillverkare att utveckla system som

1 De engelska begreppen för dessa utvecklingsaktiviteter kommer att användas i rapporten då det inte
finns någon lämplig svensk översättning för dessa begrepp som på ett bra sätt speglar deras betydelse.
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tillgodoser flera potentiella kundernas krav och behov. Även en kvalitativ
undersökning kommer att genomföras för att beskriva hur marknadsinriktade
systemtillverkare tillämpar RE i praktiken. Till sist kommer även teorierna bakom den
marknadsinriktade RE-processen att jämföras med hur RE tillämpas av marknads-
inriktade systemtillverkare i praktiken.

Rapporten inleds med en bakgrundsbeskrivning där centrala begrepp och termer
diskuteras. Syftet är att ge läsaren en inblick i det problemområde som behandlas
senare i rapporten. I kapitel tre beskrivs sedan det problemområde som rapporten
senare kommer att bygga vidare på. Frågeställningar, valda avgränsningar och
rapportens förväntade resultat diskuteras också. I kapitel fyra beskrivs de metoder
som avses att tillämpas för att besvara rapportens frågeställningar. I kapitlet beskrivs
även hur de valda metoderna kommer att användas vid genomförandet. I kapitel fem
redovisas det material som litteraturstudien resulterade i. Rapporten fortsätter med
kapitel sex som beskriver hur intervjuundersökningen genomfördes. I detta kapitel
sammanställs och redovisas även det material som intervjuundersökningen resulterade
i. Under kapitel sju analyseras det material som presenterades under de två föregående
kapitlen och i kapitel åtta redovisas kort de slutsatser som kan dras utifrån den
information som presenterats i analyskapitlet. Rapporten avslutas med ett
diskussionskapitel där arbetet bakom rapporten utvärderas och där erfarenheter som
gjorts under arbetet presenteras. Förslag på framtida arbeten diskuteras också.
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2 Bakgrund
I detta kapitel diskuteras de begrepp och termer som är centrala för rapportens
innehåll. Syftet är att ge läsaren en inblick i det problemområde som behandlas senare
i rapporten. De begrepp och termer som diskuteras är: Krav, Kravspecifikation,
Requirements Engineering, Standardsystem, Kundspecifik systemutveckling och
Marknadsinriktad systemutveckling.

2.1 Krav
Kravets betydelse i systemutvecklingsprocessen poängteras av Robertson och
Robertson (1999). De menar att det är en omöjlig uppgift att designa eller konstruera
ett system som ska stödja en organisation och dess användare om de rätta kraven inte
tidigare specificerats i processen.

Ett krav beskriver en funktion som ska kunna utföras av systemet eller en kvalitet som
systemet måste besitta (Kotonya & Sommerville, 1997; Robertson & Robertson,
1999). Ett krav existerar enbart av två anledningar. Den ena anledningen är att
systemet kräver speciella funktioner eller kvalitéer för att kunna utföra de tänkta
uppgifterna. Den andra anledningen är att kunden kräver att det aktuella kravet ska
uppfyllas av det levererade systemet (Robertson & Robertson, 1999).

Enligt Daugulis (2000) är krav relaterade till domänbeskrivningen och målen med
systemet, vilket framgår av figuren nedan.

Figur 1. Relationen mellan domänbeskrivning, mål och krav efter Daugulis (2000)
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De problem, behov och syften som identifieras i domänbeskrivningen används, enligt
Daugulis (2000), för att plocka ut de aspekter som är viktigast för den fortsatta
utvecklingen av systemet. Dessa viktiga aspekter formuleras sedan som mål som ska
mötas av det nya systemet och målen kan därför betraktas som en förmedlande länk
mellan domänbeskrivningen, som är informell, och de specificerade kraven, som är
formella. Då målen motiverar de specificerade kravens existens (se figur 2) ska varje
krav motiveras av minst ett mål. Målen är mer strukturerade än domänbeskrivningen
då varje mål har en unik identitet och uttrycks med hjälp av en enkel mening. Dock är
målen mer abstrakt beskrivna än de specificerade kraven (Daugulis, 2000).

Krav ska, enligt Karlsson (1996), inte betraktas som egenskaper som systemet
ovillkorligen måste uppfylla. Krav är vanligtvis förhandlingsbara i den meningen att
en diskussion alltid kan föras huruvida kraven ska realiseras eller ej och till vilken
grad kraven ska realiseras. Karlsson (1996) menar dock att det finns vissa typer av
krav som systemet ovillkorligen måste uppfylla, oavsett kostnad och realiseringstid.
Dessa typer av krav infattar emellertid främst lagar, förordningar och standarder och
utgör därmed en liten del av den totala mängden av krav som tas fram. Krav ska
därför betraktas som önskvärda egenskaper hos ett system och ej nödvändigtvis som
ovillkorliga egenskaper (Karlsson, 1996).

Karlsson (1996, s. 8) definierar begreppet krav som:

”… en önskvärd egenskap som har ett ursprung, ett motiv och ett realiseringsobjekt.”

Figur 2. Ett kravs tre beståndsdelar efter Karlsson (1996)

Som det framgår av figur 2 har ett krav alltid sitt ursprung i en eller flera intressenter.
Det är dessa intressenter som föreslår kravet. Ett krav har även alltid ett motiv som
motiverar dess existens. Som tidigare nämndes i kapitlet finns det främst två
anledningar till ett kravs berättigade existens. Antingen kräver systemet speciella
funktioner eller kvalitéer för att kunna utföra de tänkta uppgifterna eller så kräver
kunden att det aktuella kravet ska ingå i det levererade systemet. Det måste alltså
finnas ett behov, ett önskemål, en teknisk möjlighet eller ett mål som systemet måste
möta i organisationen för att ett krav ska existera och representeras i systemet.
Slutligen har också varje krav ett eller flera realiseringsobjekt. Då det är
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informationssystem som utvecklas är det oftast själva programvaran som är
realiseringsobjektet. Dock kan även krav vara relaterade till dokumentationen av
systemet och då är istället handböckerna till systemet det mest naturliga
realiseringsobjektet. Valet av realiseringsobjekt behöver nödvändigtvis inte göras i
kravhanteringsprocessen utan kan oftast beslutas senare i utvecklingsprocessen. Det
viktigaste är dock att det finns ett möjligt realiseringsobjekt för varje krav (Karlsson,
1996).

Det finns enligt flera forskare (Karlsson, 1996; Kotonya & Sommerville, 1998;
Macaulay, 1996; Pohl, 1994) ett antal olika sätt att kategorisera krav. Den mest
traditionella kategoriseringen av krav är dock att dela upp dem i två distinkta typer.
Dessa är funktionella krav och icke-funktionella krav (Karlsson, 1996; Kotonya &
Sommerville, 1995; Pohl, 1996; Robertson & Robertson, 1999).

Enligt Karlsson (1996), Kotonya & Sommerville (1995) och Robertson & Robertson
(1999) beskriver de funktionella kraven de tjänster som systemet ska tillhandahålla
användaren vilket innebär att de ska stödja användarens mål med systemet. När
användaren trycker på Esc-knappen så ska kaffe serveras är ett typiskt exempel på ett
funktionellt krav. De icke-funktionella kraven används för att beskriva alla de övriga
egenskaper systemet ska uppfylla men som inte karaktäriseras som tjänster (Karlsson,
1996). Robertson & Robertson (1999) menar att icke-funktionella krav ofta är nära
förknippade med produktens funktionalitet. Detta innebär att systemets funktionalitet
ofta preciseras med egenskaper som tillförlitlighet, användbarhet, effektivitet och
kapacitet för att bättre definiera systemets beteende. Att kaffet ska serveras inom två
sekunder är ett exempel på ett icke-funktionellt krav.

Robertson & Robertson (1999) talar även om en tredje kategori av krav som de kallar
begränsningar. Begränsningar kan betraktas som globala krav som gäller för hela
produkten. Dessa begränsningar bestäms tidigt i kravhanteringsprocessen och används
senare i processen för att bestämma hur passande och korrekta de senare framtagna
kraven är. Systemet ska användas av kaffetokiga programmerare är ett exempel på en
begränsning.

Det har förts diskussioner om lämpligheten med att kategorisera krav med olika
kännetecken (Jones, Till & Wrightson, 1998; Karlsson, 1996; Pohl, 1996). Trots att de
angivna forskarna säger att de egentligen finner kategorisering av krav i funktionella-
och icke-funktionella krav riskfyllt och osäkert, då gränserna mellan dessa båda
kategorier är mycket oklara, väljer de ändå att kategorisera kraven då detta kan
underlätta kommunikationen och effektivisera arbetet i kravhanteringsprocessen.

2.2 Kravspecifikationen
Kravspecifikationen är ett centralt dokument i systemutvecklingsprocessen som talar
om vilka problem som ska lösas och innehåller de mellan intressenterna
överenskomna krav som behövs för att lösa de givna problemen (Loucopoulos &
Karakostas, 1995). I kravspecifikationen ska således all den kunskap finnas
representerad som krävs för att de efterföljande stegen i systemutvecklingsprocessen
ska kunna genomföras (Loucopoulos & Karakostas, 1995; Pohl, 1996).
Kravspecifikationens betydelse i systemutvecklingsprocessen belyses på ett bra sätt
då Bubenko (1993) påpekar att kvaliteten hos kravspecifikationen kritiskt påverkar
utnyttjande- och underhållskostnaderna hos det implementerade systemet.
Kravspecifikationens betydelse betonas också då Loucopoulos & Karakostas (1995)
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och Bubenko (1993) menar att kravspecifikationen har flera viktiga och centrala roller
i systemutvecklingsprocessen. Dessa roller är:

• Kravspecifikationen fungerar som ett kommunikationsverktyg som förmedlar
förståelsen för domänen, organisationen och det tänkta systemet.

• Kravspecifikationen utgör en del av kontraktet mellan kund och
systemtillverkare, då det i kravspecifikationen klart framgår vad kunden
förväntar sig att få levererat.

• Kravspecifikationen används för att utvärdera det slutgiltiga systemet.

De ovanstående punkterna täcker de mest centrala aspekterna av kravspecifikationens
roll i systemutvecklingsprocessen, men Bubenko (1993) nämner ytterligare ett antal
roller som kravspecifikationen kan förväntas att ha i systemutvecklingsprocessen.
Kravspecifikationen fungerar som en ritning över det framtida systemet som på ett
otvetydigt och strukturerat sätt beskriver hur systemet ska byggas för att möta
organisationens mål och syften med systemet. När omgivningen och kraven på det
implementerade systemet förändras så fungerar kravspecifikationen även som en
modell och beskrivning. Denna modell/beskrivning kan sedan intressenter och
systemutvecklare använda för att diskutera fram hur det nuvarande systemet måste
förändras för att bättre möta den nya omgivningen.

Då kravspecifikationen ska kunna anta en eller flera av de roller som angivits ovan
ställs stora krav på dess innehåll. Loucopoulos & Karakostas (1995) menar att en
kravspecifikation ska bestå av följande komponenter (se figur 3):
verksamhetsmodeller, funktionella krav och icke-funktionella krav.

Figur 3. Kravspecifikationens ingående komponenter efter Loucopolous & Karakostas (1995)

Verksamhetsmodellerna beskriver den omgivning som det tänkta systemet ska operera
i och interagera med. Verksamhetsmodellerna ger även de inblandade intressenterna
en gemensam förståelse och ökad kunskap om det föreliggande problemet och hur det
ska lösas. De funktionella kraven (se kapitel 2.1) beskriver sedan vidare de
egenskaper som systemet ska besitta för att det ska möta organisationens mål och
krav. De icke-funktionella kraven (se kapitel 2.1) beskriver till sist de olika
begränsningar som systemet måste utvecklas under, och som inte får överskridas
(Loucopoulos & Karakostas, 1995).

Kravspecifikation Funktionella krav Icke-funktionella 
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Tidigare i kapitlet nämndes att Bubenko (1993) påpekar att kvaliteten hos
kravspecifikationen kritiskt påverkar systemutvecklingsprocessen. Standard-
kommissionen IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) har därför tagit
fram en standard, IEEE-830, där det anges vilka egenskaper en kravspecifikation ska
ha för att uppnå tillförlitlig kvalitet. En kravspecifikation ska enligt IEEE-830 vara
(Macaulay, 1996; Pohl, 1996):

• Komplett

En kravspecifikation ska innehålla samtliga krav, både funktionella och icke-
funktionella, som är betydelsefulla och relevanta för systemet. Pohl (1996)
menar att en kravspecifikation kan vara komplett på två sätt.

1. En kravspecifikation kan vara komplett på det sättet att samtliga relevanta
krav finns representerade i den slutgiltiga kravspecifikationen.

2. En kravspecifikation kan även vara komplett om varje känt krav är
definierat i enlighet med den standard som har valts för att specificera
systemet.

Det är dock svårt att få en kravspecifikation komplett i båda meningarna och
det är därför viktigt att prioriteringar görs under arbetet med
kravspecifikationen (Kotonya & Sommerville, 1995; Pohl, 1996).

• Konsistent

Kravspecifikationen ska i så stor utsträckning som möjligt vara fri ifrån
motsägande funktionalitet och terminologi. Om varningslampan är röd på ett
ställe i systemet ska den även vara röd på övriga ställen i systemet (Macaulay,
1996; Pohl, 1996).

• Modifierbar

Kravspecifikationen ska vara organiserad på ett sammanhängande sätt som gör
den enkel att använda och förändra. Detta åstadkoms genom innehålls-
förteckningar, index och korsreferenser mellan relaterade delar (Macaulay,
1996; Pohl, 1996).

• Spårbar

Det är viktigt att kravspecifikationen försäkrar att spårbarhet uppnås så att
krav kan härledas tillbaka till sitt ursprung (backward traceability) och att de
efterföljande resultaten av kravet kan hittas (forward traceability) (Macaulay,
1996; Pohl, 1996).

• Otvetydig

För att inte skapa tvivelaktigheter så måste samtliga krav i kravspecifikationen
vara formellt skrivna så att de endast kan tolkas på ett sätt (Macaulay, 1996;
Pohl, 1996).

• Verifierbar

Samtliga krav i kravspecifikationen ska vara mätbara. Det ska med andra ord
gå att bevisa att ett krav är uppfyllt (Macaulay, 1996; Pohl, 1996).
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• Användbar under hela systemets livscykel

Kravspecifikationen ska skapas på ett sådant sätt att den fungerar som en
grund för arbetet som utförs under utvecklingen, driften och underhållet av
systemet (Macaulay, 1996; Pohl, 1996).

Det är allmän praxis att en kravspecifikation ska definiera vad systemet ska utföra
men inte hur systemet ska göra det (Karlsson, 1996; Kotonya & Sommerville, 1997;
Loucopoulos & Karakostas, 1995; Pohl, 1996). Loucopoulos & Karakostas (1995)
påpekar dock att det ibland är svårt att dra en distinkt gräns mellan vad-aspekten och
hur-aspekten av systemet. Vissa krav adresserar rent naturligt hur-aspekten och i vissa
projekt är det nödvändigt att beakta hur-aspekten för att lättare kunna förstå, utrycka
och utvärdera sambanden mellan kraven på systemet. Karlsson (1996) anser precis
som Loucopoulos & Karakostas (1995) att en vanligt förekommande missuppfattning
är att krav som beskriver hur-aspekten av systemet är design- och konstruktionsfrågor
snarare än krav. Karlsson (1996) menar vidare att det i praktiken är pratiskt taget
omöjligt att i varje situation endast beskriva vad-aspekterna av systemet och helt
utesluta hur-aspekterna. Dessutom finns det ofta direkta krav ifrån kunder och
användare på hur saker ska utföras av systemet.

2.3 Den traditionella Requirements Engineering processen
Requirements Engineering (RE) har utvecklats parallellt med både informations-
systems området och software engineering området och utnyttjar forskningen inom
båda områdena (Siddiqi & Shekaran, 1996). RE ses idag som en av de mest centrala
delarna när det gäller utvecklingen av informationssystem som möter kundens och
användarens behov och önskemål, levereras i tid och utvecklas inom de angivna
budgetgränserna (Loucopoulos & Karakostas, 1995).

Utvecklingskostnaderna för informationssystem är höga och livslängden för
informationssystem är mycket begränsade. Detta faktum tillsammans med att ett väl
utvecklat informationssystem kan fungera som en direkt tillgång för företaget belyser,
enligt Bubenko (1993), vikten av en RE-process som tar fram kraven utifrån denna
förståelse. Loucopoulos & Karakostas (1995) och Kotonya & Sommerville (1997)
menar att det vid flera tillfällen visat sig att fel som görs tidigt i RE-processen är de
som senare kostar mest att reparera när väl systemet implementerats. En väl
strukturerad och genomförd RE-process är därför en av de viktigaste aktiviteterna i
systemutvecklingsprocessen då det kan spara stora utvecklingskostnader för företagen
(Kotonya & Sommerville, 1997; Loucopoulos & Karakostas, 1995).

2.3.1 Requirements Engineering – en definition

Trots att RE inte är något nytt område finns det ingen gemensam definition av RE
(Pohl, 1996). Anledningen till detta är att de flesta systemutvecklingsmetoder
fokuserar på de senare faserna i systemutvecklingskedjan och därför har en oklar
uppfattning om vad målet med RE-processen egentligen är. Detta resulterar i att
befintliga definitioner fokuserar på olika delar i RE-processen. Vissa definitioner av
RE fokuserar på utvinningen av krav, vilket innebär att de enbart fokuserar på
interaktionen med användaren, medan andra definitioner fokuserar nästan uteslutande
på dokumenteringen av krav (Pohl, 1996).

En vanligt förekommande definition av RE är den som används av Pohl (1996) och
Loucopoulos & Karakostas (1995). Då denna definition ger ett bra perspektiv av
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innebörden av RE kommer endast denna definition användas i rapporten utan att
närmare reflektera över de övriga definitioner som finns representerade i litteraturen.
Loucopoulos & Karakostas (1995, s. 13) definierar RE som:

”…en systematisk process att utveckla kraven. Denna process är iterativ och består
av analysering av problemet, dokumentera resultatet av observationerna i olika
representationsformer och att kontrollera exaktheten hos den förståelse som
uppnåtts.”

Denna definition reflekterar det faktum att RE behandlar representativa, sociala och
kognitiva aspekter (Loucopoulos & Karakostas, 1995; Pohl, 1996). De representativa
aspekterna av RE-processen innebär att kraven representeras på en mängd olika sätt
under arbetets förfarande. Kraven kan utgöras av allt från informella beskrivningar,
som naturliga språk uttryck, till formella beskrivningar, som grafiska konceptuella
modeller, beroende på vilket representationssätt som passar situationen och de olika
intressenterna bäst. De sociala aspekterna av RE-processen speglar den komplexa
sociala process där intressenterna måste kommunicera och samarbeta med varandra
för att bestämma och komma överens om de krav som ska mötas av det diskuterade
systemet. De kognitiva aspekterna av RE-processen belyser vikten av att välja rätt
representationsformat för att möjliggöra intressenternas validering av de framtagna
kraven (Loucopoulos & Karakostas, 1995).

Loucopoulos & Karakostas (1995) menar att RE-processen kan betraktas som en
kunskapshanteringsprocess där resultatet beror på förmågan att fortgå från informella,
oklara, individuella kravuttalande till en formell specifikation som förstås och
accepteras av samtliga intressenter. Denna kunskapshanteringsprocess är ingen
deterministisk och sekventiell process utan borde snarare betraktas som en cyklisk
och iterativ process där flera utvecklingsaktiviteter kan äga rum samtidigt och där
domänkunskapen och förståelsen för problemet gradvis ökar hos intressenterna. Det
finns inte något unikt eller standardmässigt sätt att identifiera, specificera och validera
krav på, utan kunskapshanteringsprocessen är högst situations- och omgivnings-
beroende (Karlsson, 1996; Kotonya & Sommerville, 1997; Loucopoulos &
Karakostas, 1995; Macaulay, 1996).

Ett sätt att förklara RE-processens förfarande är genom Pohl´s (1994) tre-
dimensionella ramverk (se figur 4). Pohl´s ramverk representerar RE-processens
utveckling med hjälp av de tre dimensionerna/axlarna specifikation, representation
och överenskommelse.

Figur 4. Pohl´s tre dimensionella ramverk efter Pohl (1994)
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Specifikationsaxeln reflekterar vilken förståelse de inblandade intressenterna har för
systemet och representerar därför till vilken grad kravspecifikationen är komplett (se
kapitel 2.2). Specifikationsaxeln drabbas därför främst av de kognitiva problemen
inom RE (diskuteras tidigare i detta kapitel) (Jarke et al., 1995; Pohl, 1994).

Representationsaxeln speglar det faktum att flera olika representationssätt används
under RE-processens gång (Jarke et al., 1995; Pohl, 1994). I början av RE-processen
uttrycks kunskapen om systemet med hjälp av informella representationstekniker då
domänkunskapen är låg, medan mer formella representationstekniker används under
de senare delarna av RE-processen då intressenterna har stor kunskap om systemet.
Användandet av olika representationstekniker har främst två orsaker. För det första
föredrar olika personer olika representationstekniker, användaren föredrar kanske
naturligt språk medan systemutvecklaren föredrar grafiska beskrivningstekniker, och
för det andra beror valet av representationsteknik på tillståndet hos
kravspecifikationen, det vill säga hur komplett kravspecifikationen anses vara (Pohl,
1994).

Överenskommelseaxeln behandlar främst de sociala aspekterna av RE-processen
(Jarke et al., 1995; Pohl, 1994). Som det framgår av Loucopoulos & Karakostas
(1995) definition av RE så är RE i stor utsträckning en social process som kräver
mycket involvering och engagemang från de olika intressenterna. Detta krävs för att
intressenterna tillsammans med systemutvecklarna ska nå consensus och enas kring
de krav som ska uppfyllas av det tänkta systemet (Kotonya & Sommerville, 1997;
Loucopoulos & Karakostas, 1995). Olika synsätt på samma problem har, enligt Pohl
(1994), positiva effekter på RE-processen. För det första utgör de en bra grund för
utvecklings-aktiviteten Requirements Elicitation där kraven ska identifieras och
samlas in. För det andra kan de olika synsätten underlätta valideringen av de tidigast
upptäckta kraven och för det tredje så möjliggör de olika synsätten specificeringen av
inkonsistenta krav, vilket innebär att existerande konflikter kan upptäckas då de olika
synsätten integreras.

Utgångspunkten för RE-processen (1 i figur 4) kännetecknas av en klar bild av den
övergripande målsättningen med systemet, som enligt Pohl (1994) går under namnet
system vision. RE-processen kännetecknas i startskedena även av en oklar förståelse,
och ett antal olika personliga synsätt på det föreliggande problemet som ofta är
informellt representerade och i konflikt med varandra. I denna systematiska och
iterativa kunskapshanteringsprocess med målsättningen att erhålla en i så hög grad
komplett kravspecifikation som de involverade intressenterna kan enas kring (2 i figur
4), utförs tre till varandra relaterade utvecklingsaktiviteter (Pohl, 1994). Dessa
utvecklingsaktiviteter är (Jarke et al., 1995; Kotonya & Sommerville, 1997;
Loucopoulos & Karakostas, 1995; Macaulay, 1996; Pohl, 1994):

• Requirements Elicitation

• Requirements Specification

• Requirements Validation

Ovanstående utvecklingsaktiviteter kan äga rum samtidigt i RE-processen då
systemutvecklarna försöker upptäcka, fånga och dokumentera kraven hos de olika
intressenterna (Loucopoulos & Karkaostas, 1995). Arbetet med de tre
utvecklingsaktiviteterna påverkar RE-processens framsteg längs de tre axlarna och då
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de är relaterade till varandra innebär framsteg på en axel ofta tillbakagångar på någon
av de övriga axlarna i modellen (se figur 4) (Pohl, 1994).

Pohl (1994) anser även att en fjärde utvecklingsaktivitet borde finnas representerad i
RE-processen. Denna aktivitet är:

• Requirements Negotiation

Som nämndes tidigare är RE en i stor utsträckning social process där det krävs mycket
involvering och engagemang av de inblandade intressenterna för att dessa ska enas
kring de krav som ska mötas av det föreslagna systemet (Kotonya & Sommerville,
1997; Loucopoulos & Karakostas, 1995). Denna sociala process där intressenterna
enas kring kraven för det föreslagna systemet är en central del av RE-processen och
bör därför betraktas som en självständig utvecklingsaktivitet menar Pohl (1994).
Pohl´s (1994) uppdelning i fyra utvecklingsaktiviteter speglar arbetet med RE-
processen på ett lättförståeligt och naturligt sätt. Rapporten kommer därför, i enlighet
med Pohl (1994), att betrakta RE som en process bestående av de fyra
utvecklingsaktiviteterna Requirements Elicitation, Requirements Negotiation,
Requirements Specification och Requirements Validation.

Figur 5. Utvecklingsaktiviteternas relation till varandra efter Pohl (1994)

Tidigare i kapitlet påpekade Loucopoulos & Karakostas (1995) att RE-processen och
dess associerade utvecklingsprocesser inte ska betraktas som en deterministisk och
sekventiell process. RE-processen borde istället betraktas som en cyklisk och iterativ
process där flera av utvecklingsaktiviteterna kan äga rum samtidigt.
Utvecklingsaktiviteterna är, vilket framgår av figur 5, relaterade till varandra så att
uppkomsten av en händelse i en pågående utvecklingsaktivitet kan resultera i att
någon av de övriga utvecklingsaktiviteterna i processen startas. Utvecklings-
aktiviteterna är således inte bundna att utföras i någon given ordning (Pohl, 1994).

2.3.2 Requirements Elicitation

Requirements Elicitation är den första aktiviteten som äger rum i RE-processen och
denna fortsätter löpande genom hela RE-processen där den tillhandahåller
”råmaterialet” till de efterföljande processerna (Loucopoulos & Karakostas, 1995).
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Målet med Requirements Elicitation är att göra den “dolda” kunskapen om systemet
tydlig på ett sätt som förstås av samtliga inblandade parter i processen så att en
gemensam förståelse för problemet kan skapas (Pohl, 1996).

Insamlandet av information för att förstå problemet är en central del i Requirements
Elicitation. Mjukvarurelaterade problem är oftast så pass komplexa så att kunskapen
om dem finns distribuerade bland flera olika källor, i ett antal olika
representationsformat (Loucopoulos & Karakostas, 1995). Det är därför mycket
viktigt att systemutvecklarna identifierar de källor (intressenter, existerande system,
lagar, standards) där den relevanta kunskapen om problemet finns representerad.
Denna identifiering av relevanta källor är viktig då den samlade domänkunskapen
avgör vilka typer av krav som kan ställas på systemet och vilken riktning det fortsatta
utvecklingsarbetet ska ta (Pohl, 1996).

2.3.3 Requirements Negotiation

Målet med Requirements Negotiation är, enligt Pohl (1996), att samtliga, i processen
inblandade intressenter, ska enas kring de framtagna krav som för tillfället finns på
systemet. Då de olika intressenterna har olika bakgrund och ansvarsområden innebär
också detta att de har olika avsikter och målsättningar med systemet. Det är därför
viktigt att möjliga konflikter identifieras och att samtliga inblandade intressenter får
sin röst hörd i diskussionen (Kotonya & Sommerville, 1997; Pohl 1996). Frågan om
vem som ska involveras i vad och hur måste ständigt besvaras i Requirements
Negotiation och det är därmed viktigt att rätt personer involveras vid rätt tidpunkt
(Pohl, 1996).

Requirements Negotiation är en samverkande process där de inblandade parterna
måste kommunicera med varandra, utbyta idéer och argument och vid någon tidpunkt
ta beslut om vilka av de framtagna kraven som ska mötas av systemet (Pohl, 1996).

2.3.4 Requirements Specification

Huvudmålet med Requirements Specification är utveckla en kravspecifikation som i
största möjliga utsträckning är formell, stödjer samtliga identifierade roller i
systemutvecklingsprocessen (se kapitel 2.2) och som ska användas under de
efterföljande systemutvecklingsstegen (Pohl, 1996).

Enligt Pohl (1996) kan resultatet av Requirements Specification ses som en samling
modeller som:

• Beaktar synsätten hos de olika intressenterna.

• Inte bara representerar den slutgiltiga specifikationen utan även delresultat av
RE-processen.

• Är spårbara och konsekventa.

Loucopoulos & Karakostas (1995) anser precis som Pohl (1996) att resultatet av
Requirements Specification kan ses som en samling modeller som motsvarar de olika
synsätten på problemet. Dock så kategoriserar Loucopoulos & Karakostas (1995)
dessa modeller enligt nedanstående.

• Användar-orienterade modeller

Användar-orienterade modeller fungerar som underlag för förståelse mellan
utvecklaren, kunden och användaren.

• Utvecklar-orienterade modeller
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Utvecklar-orienterade modeller fungerar som ritningar för det fortsatta
utvecklingsarbetet.

Informationen till Requirements Specification processen kommer främst ifrån
Requirements Elicitation och Requirements Negotiation (se figur 5). Detta innebär att
Requirements Specification måste hantera ett antal olika modeller som är
representerade i olika format (grafiska modeller, formella modeller, naturligt språk,
etc.). Dessa olika format måste konverteras till det format som används för att
specificera kraven och sedan måste de konverterade modellerna kontrolleras och
valideras av de inblandade intressenterna i processen (Loucopoulos & Karakostas,
1995; Pohl, 1996).

En bra kravspecifikation ska, enligt Pohl (1996), tillåtas att förändras och modifieras
under processens gång eftersom nya krav kan upptäckas, förutsättningarna för
systemet kan förändras och krav kan visa sig vara felaktiga eller onödiga. Det är
därför mycket viktigt att samtliga krav i kravspecifikationen är spårbara till dess
ursprung. Pohl (1996) menar därför att kravspecifikationen måste innehålla
korsreferenser som möjliggör för systemutvecklaren att se hur krav förhåller sig till
varandra och vilka mål kraven är tänkta att spegla.

2.3.5 Requirements Validation

Vid varje tillfälle som ett eller flera krav specificeras uppkommer behovet av verifiera
och validera dessa krav. Valideringen och verifieringen av krav är därför en
fortlöpande process som utförs både på delresultat under RE-processen gång och på
den slutgiltiga kravspecifikationen (Loucopoulos & Karakostas, 1995; Pohl, 1996).

Enligt ovanstående har därför Requirements Validation två syften (Pohl, 1996).

• Verifiering av de specificerade kraven

• Validering av de specificerade kraven

Syftet med verifieringen av krav är, enligt Pohl (1996), att kontrollera så att
kravspecifikationen befinner sig inom de formellt angivna begränsningarna för
systemet, det vill säga bygger jag produkten på rätt sätt?

Syftet med valideringen av krav är, enligt Pohl (1996), att systemutvecklaren måste
försäkra sig om att de specificerade kraven motsvarar de inblandade intressenternas
avsikter med kraven, det vill säga bygger jag rätt produkt? Valideringen av framtagna
krav måste utföras tillsammans med inblandade intressenter då det endast är dessa
som kan kontrollera att de specificerade kraven motsvarar deras tänkta avsikter med
systemet (Kotonya & Sommerville, 1997; Loucopoulos & Karakostas, 1995; Pohl,
1996). För att detta ska vara möjligt måste intressenterna förstå den framtagna
specifikationen och det är därför lämpligt att använda mindre formella tekniker som
beskrivningstekniker, naturligt språk och prototyping för detta ändamål (Pohl, 1996).

2.4 Standardsystem
Standardsystem är en typ av informationssystem som i allt större omfattning utnyttjas
i företags verksamheter. Detta beror ofta på att företag i allt större utsträckning letar
efter färdiga standardsystem för att effektivisera sina verksamheter (Andersen, 1994;
Brandt, Carlsson & Nilsson, 1998; Nilsson, 1991).
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Nilsson (1991, s. 5) definierar ett standardsystem som:

”…en färdig programvara som efter viss anpassning kan utnyttjas i ett företags
verksamhet. Man kan betrakta ett standardsystem som en paketerad systemlösning.
Det utgör ett redan existerande informationssystem som måste ha utnyttjats tidigare
på annat håll.”

Som det framgår av definitionen är standardsystem färdigutvecklade system som
direkt kan användas av verksamheten till skillnad från egenutvecklade
informationssystem som måste nyskapas av verksamheten (Andersen, 1994; Nilsson,
1991). Standardsystem är även generella system och har ofta en stor erfarenhetsgrund
i botten från olika företagstillämpningar då beprövade erfarenheter och kunskaper
finns inbyggda i systemet från tidigare installationer (Brandt et al., 1998; Nilsson,
1991). Tanken bakom standardsystem är att flera företag inom samma bransch ska
kunna utnyttja samma program istället för att uppfinna hjulet på nytt. Ett
standardsystem utvecklas därför av en systemtillverkare för att kunna motsvara flera
kunders verksamhetsbehov, vilket innebär att kunden går ut på marknaden och
köper/upphandlar färdiga system istället för att utveckla system på egen hand (Brandt
et al., 1998; Karlsson, 1996; Nilsson, 1991).

Standardsystem kan, enligt Brandt et al. (1998) och Nilsson (1991), vara uppbyggda
på flera olika sätt. Vissa standardsystem kan ha formen av stora integrerade system
medan andra standardsystem är uppbyggda som små standardmoduler (pusselbitar)
som kan kombineras på olika sätt.

Nilsson (1991) menar att standardsystem är speciellt lämpliga vid enhetliga
applikationer. Med enhetliga applikationer menas att verksamheterna på ett företag är
uppbyggda på ett likartat sätt vilket underlättar standardiseringen av sådana
verksamheter. Standardsystem är dock mindre lämpliga i företag där verksamheten är
av strategisk betydelse för företaget och då informationssystemet är tänkt att ge
fördelar gentemot konkurrerande företag (Nilsson, 1991).

2.4.1 Styrande vs följande standardsystem

Tillverkare av standardsystem har olika inställning till hur standardsystem bör
användas i kundernas verksamheter. Två oförenliga filosofier förekommer när det
gäller användningen av standardsystem i verksamheter (Brandt et al., 1998).

• Styrande standardsystem

Styrande standardsystem innebär att standardsystemet är styrande för
verksamhetens arbetssätt. Verksamheten förändrar med andra ord sina
arbetsprocesser för att möta standardsystemets funktionalitet. Ett styrande
standardsystem kan vara en fördel för kunder med begränsade kunskaper och
kompetens som vill utveckla sin egen verksamhet. Dock är styrande
standardsystem en nackdel för företag som har en klar verksamhetsuppfattning
och där standardsystemets verksamhetskoncept dåligt överensstämmer med
företagets arbetssätt (Brandt et al., 1998).

• Följande standardsystem

Följande standardsystem har större möjligheter till kundanpassningar av
systemet istället för renodlade verksamhetsförändringar. Följande standard-
system är mer generella än styrande standardsystem och för att underlätta
kundens arbete med anpassningar av verksamhet och standardsystem så skapar
systemtillverkaren basmodeller som kan modifieras av kunden. Friheten som
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följande standardsystem erbjuder kan kännas som en stor fördel om
verksamheten har en genomarbetad verksamhetsstrategi. Dock kan följande
standardsystem även fungera som en begränsning om kunden skulle vara
osäker på hur verksamheten ska förbättras (Brandt et al., 1998).

Då ett standardsystem, enligt resonomanget ovan, uppenbarligen påverkar
verksamheten är det viktigt att kunden noggrant undersöker vilken typ av standard-
system som passar deras behov och önskemål bäst (Andersen, 1994; Nilsson, 1991).

2.4.2 Fördelar och nackdelar med standardsystem

När standardsystem införs i en verksamhet så måste verksamheten acceptera att arbeta
efter vissa premisser för att erhålla de positiva effekterna med standardsystemet och
minska de negativa effekterna (Brandt et al., 1998). Fördelarna som en verksamhet
kan uppnå med ett standardsystem är enligt Nilsson (1991):

• Snabb utveckling

Då standardsystem är en färdig produkt som snabbt kan implementeras i
verksamheten medför detta att vinsterna med systemet erhålles tidigare
(Nilsson, 1991).

• Kostnadsbesparande

Totalt sett brukar standardsystem vara en mer kostnadseffektiv investering än
egenutvecklade system då de är billigare i drift och underhåll (Nilsson, 1991).

• Kunskapsstöd

Då systemtillverkaren successivt kompletterar systemet med nya beprövade
erfarenheter från tidigare och pågående installationer finns det en stor
kunskapsmängd i standardsystemet. Detta leder till att användarna av
standardsystemet kan utöva sina verksamheter mer professionellt (Nilsson,
1991).

• Resultatstöd

Ett gemensamt utnyttjande av standardsystem hos olika affärsenheter ger en
enhetlig informationsförsörjning inom till exempel koncernföretag. Detta
underlättar fördelningen av arbetsuppgifter och resultatuppföljningen inom
företaget (Nilsson, 1991).

Nilsson (1991) menar att det även finns ett antal risker med att utnyttja
standardsystem.

• Förhastade beslut

Väljs ett standardsystem för snabbt och oöverlagt utan en utförlig
verksamhetsanalys medför detta en risk att verksamheten antingen får ett
underkvalificerat eller ett överambitiöst system i förhållande till
verksamhetens förutsättningar (Nilsson, 1991).

• Stora anpassningsbehov

Ett standardsystem kan visa sig stödja verksamheten på ett otillfredsställande
sätt. Företaget kan då tvingas anpassa standardsystemet eller den egna
verksamheten vilket ger höga anpassningskostnader som till och med kan
överstiga inköpskostnaden för systemet (Nilsson, 1991).
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• Leverantörsberoende

Det är med standardsystem lätt att bli beroende av systemtillverkarens förmåga
till service och support av sin produkt vilket innebär att verksamheten kanske
tvekar att byta till ett konkurrenskraftigare system (Nilsson, 1991).

Då en verksamhet ofta ser ett standardsystem som en snabb och enkel lösning på dess
problem är det därmed viktigt att verksamheten inser att det finns flera mindre
angenäma risker med att införa ett standardsystem i företaget (Nilsson, 1991).

2.5 Kundspecifik vs marknadsinriktad systemutveckling
Det finns ett uttalat behov av att RE-processen alltid måste anpassas efter den relation
som finns mellan kund och systemtillverkare (Karlsson, 1996). Det finns, som tidigare
påpekats i kapitel 2.3.1, ingen RE-process som är applicerbar på samtliga utvecklings-
situationer utan RE-processen är högst omgivnings- och situationsberoende (Karlsson,
1996; Kotonya & Sommerville, 1997; Loucopoulos & Karakostas, 1995; Macaulay,
1996). För att konkret påvisa att det finns fundamentala skillnader mellan olika RE-
processer går det att jämföra den kundspecifika utvecklingssituationen, där systemet
utvecklas mot en specifik kund, med den marknadsinriktade utvecklingssituationen,
där det resulterande systemet ofta utgörs av ett standardsystem. Karlsson (1996)
karaktäriserar den kundspecifika utvecklingssituationen enligt följande:

• Systemtillverkaren har ofta stora möjligheter att diskutera systemets
funktionalitet och egenskaper med såväl kunden som med de tänkbara
användarna

• Kraven tas fram i en iterativ process där de övergripande målen med systemet
identifieras och sedan gradvis förfinas till mer formella krav och där både
representanter från systemtillverkaren och kunden medverkar på ett aktivt sätt
(se kapitel 2.3.1)

• Kvaliteten på systemet bedöms ofta utifrån hur väl det tillfredsställer
verksamhetens och användarnas mål och avsikter

Loucopoulos & Karakostas (1995) menar även att den kundspecifika utvecklings-
situationen kännetecknas av stora mängder krav som är relativt formellt uttryckta och
där kraven tenderar att påverkas när omgivningen, där kraven finns representerade,
förändras. Strukturerade systemutvecklingsmetoder och tekniker används för att
underlätta arbetet och systemutvecklarna har oftast stor kunskap om kundens
domänområde. Karlsson (1996) karaktäriserar sedan den marknadsinriktade
utvecklingssituationen enligt följande:

• Systemtillverkaren utvecklar ett system som ska attrahera flera olika kunder
med skiftande behov och förutsättningar (se kapitel 2.4)

• Svårt för systemtillverkaren att skapa kontakt med kunder och användare.
Istället används ofta omfattande marknadsundersökningar där potentiella
kunder och deras behov analyseras

• Utvecklingsarbetet innehåller ofta inslag av konfidentiell information då
systemen som utvecklas ofta är av stor strategiskt betydelse för
systemtillverkaren



2 Bakgrund

17

• Krav har här en vidare betydelse då krav dels kan representera något som en
kund uttryckligen har behov av och dels kan representera nya behov på en
marknad som tidigare inte fanns

• Framgången för det resulterande systemet mäts oftast i marknadsandelar

Loucopoulos & Karakostas (1995) identifierar även ytterligare ett antal faktorer som
kännetecknar den marknadsinriktade utvecklingssituationen. Kraven är oftast diffusa
och informella till karaktären och konkurrerande produkter och ökade insikter på
marknaden tenderar att påverka kraven. Systemtillverkaren använder oftast mindre
strukturerade metoder och tekniker som vanligtvis är framtagna av andra, kanske
konkurrerande, företag.
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3 Problembeskrivning
I detta kapitel beskrivs det problemområde samt de frågeställningar som rapporten är
tänkt att ge svar på. Dessutom redovisas valda avgränsningar samt det förväntade
resultatet av det utförda arbetet.

3.1 Problemområde och motivering
RE-processen är högst omgivnings- och situationsberoende (Karlsson, 1996; Kotonya
& Sommerville, 1997; Loucopoulos & Karakostas, 1995; Macaulay, 1996). Det finns
därför ett uttalat behov av att RE-processen alltid måste anpassas efter den relation
som råder mellan kund och systemtillverkare (Karlsson, 1996). Fram till idag har
mycket av forskningsarbetet inom RE fokuserats på utvecklingen av RE-processen
bakom kundspecifika system (Carmel & Becker, 1995; Jarke et al., 1995;
Loucopoulos & Karakostas, 1995; Siddiqi & Shekaran, 1996). Detta trots att
utvecklingen idag pekar på mindre system, kortare produktlivscykler och större
utnyttjande av standardsystem (Siddiqi & Shekaran, 1996). Resultatet är att RE-
processen bakom marknadsinriktade system närmast kan betraktas som ett hantverk
där struktur och ramar helt saknas (Carmel & Becker, 1995; Sawyer et al., 1999).

Den marknadsinriktade utvecklingssituationen har vissa egenskaper som särskiljer
den ifrån den kundspecifika utvecklingssituationen. I den marknadsinriktade
utvecklingssituationen utvecklar systemtillverkaren ett system som ska attrahera flera
olika kunder med skiftande behov och förutsättningar (Carmel & Becker, 1995;
Karlsson, 1996). Detta innebär att det är svårt för systemtillverkaren att tillgodose
samtliga potentiella kunders krav och önskemål eftersom dessa kan variera kraftigt
(Carmel & Becker, 1995). Det är även svårare att skapa kontakt med kunder och
användare i den marknadsinriktade utvecklingssituationen eftersom möjligheten till
nära samarbete med kunden och användaren ofta saknas (Carmel & Becker, 1995;
Karlsson, 1996; Sawyer et al. 1999). Detta betyder att en marknadsinriktad
systemtillverkare har svårare att kontrollera hur väl de realiserade kraven motsvarar
de potentiella kundernas önskemål. Risken för misstolkningar är därför större (Carmel
& Becker, 1995). För att en marknadsinriktad systemtillverkare ska vara
konkurrenskraftig måste denna ständigt lansera nya versioner av systemet för att möta
kundernas förändliga behov. Då utvecklingstiden mellan de olika versionerna är
knapp och kravmängden stor måste en marknadsinriktad systemtillverkare prioritera
mellan nödvändiga och önskvärda krav (Carmel & Becker, 1995; Novorita & Grube,
1996; Sawyer et al., 1999; Siddiqi & Shekaran, 1996).

Den traditionella RE-processen (se kapitel 2.3) saknar i dagsläget stöd för de
egenskaper som utmärker den marknadsinriktade utvecklingssituationen eftersom
relationen här är annorlunda mellan kund och systemtillverkare (Karlsson, 1996;
Novorita & Grube, 1996; Sawyer et al., 1999). Då utvecklingen visar att företag i allt
större utsträckning väljer att implementera standardsystem är behovet av en RE-
process som är anpassad till den marknadsinriktade utvecklingssituationen tydligt.
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3.2 Problemprecisering
Visionen med denna rapport är att, utifrån befintliga teorier och en empirisk
undersökning, beskriva vad som karaktäriserar den marknadsinriktade RE-processen.

Detta kommer att göras genom följande tre problemställningar:

• Vad kännetecknar den marknadsinriktade RE-processen i teorin?

Med kännetecknar avses de egenskaper och aktiviteter som utmärker den
marknadsinriktade RE-processen från den traditionella RE-processen. Det
finns idag forskningsarbete inom RE som berör den marknadsinriktade
utvecklingssituationen. Rapporten kommer därför utifrån dessa befintliga
teorier och med den traditionella RE-processen som utgångspunkt att
undersöka hur en marknadsinriktad RE-process utmärker sig från den
traditionella RE-processen.

• Hur tillämpas den marknadsinriktade RE-processen i praktiken?

Det är utifrån litteraturen svårt att få en uppfattning om hur teorierna bakom
den marknadsinriktade utvecklingssituationen tillämpas i praktiken. Rapporten
avser därför även att empiriskt undersöka hur marknadsinriktade system-
tillverkare tillämpar RE i praktiken.

• Vad finns det för likheter och skillnader mellan teorierna bakom de centrala
aktiviteterna i den marknadsinriktade RE-processen och hur dessa tillämpas i
praktiken?

Resultatet av den empiriska undersökningen kommer sedan att jämföras med
resultatet av den första problemställningen. Syftet med detta är att förstärka
slutsatserna om vad som karaktäriserar en marknadsinriktad RE-process och få
en uppfattning om teorierna bakom de centrala aktiviteterna i den
marknadsinriktade RE-processen tillämpas i praktiken. Då resurserna för
rapporten är begränsade kommer denna jämförelse att utgöra en liten del av
det totala arbetet.

3.3 Avgränsning
De befintliga teorierna om den marknadsinriktade utvecklingssituationen kommer att
jämföras med den traditionella RE-processen för att identifiera de egenskaper och
aktiviteter som kännetecknar den marknadsinriktade RE-processen. Detta innebär att
det oundvikligen kommer att finnas vissa likheter mellan de båda processerna.
Rapporten kommer dock att beskriva de egenskaper och aktiviteter som utmärker den
marknadsinriktade RE-processen från den traditionella RE-processen då arbetet är
begränsat tidsmässigt. Avsikten med rapporten är således inte att skapa ett
heltäckande ramverk som förespråkar hur den marknadsinriktade RE-processen ska
tillämpas i den marknadsinriktade utvecklingssituationen. Hur de övriga momenten i
systemutvecklingsprocessen eventuellt påverkas av den marknadsinriktade
utvecklingssituationen är inte av betydelse för denna rapport.

Då tillgången på marknadsinriktade systemtillverkare är begränsad på den svenska
marknaden är risken liten att den empiriska undersökningens omfattning behöver
avgränsas. Undersökningen kommer att beröra den process som en marknadsinriktad
systemtillverkare genomgår för att bestämma funktionaliteten hos ett system som
vänder sig till flera potentiella kunder.
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3.4 Förväntat resultat
Rapporten förväntas att resultera i en beskrivning av de egenskaper och aktiviteter
som utmärker en marknadsinriktad RE-process och som i dagsläget inte stöds av den
traditionella RE-processen. Rapporten kommer även att resultera i en jämförelse
mellan de egenskaper/aktiviteter som kännetecknar den marknadsinriktade RE-
processen och hur RE bedrivs av marknadsinriktade systemtillverkare i praktiken.
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4 Metod
Syftet med detta kapitel är att beskriva vilka metoder som avses att tillämpas under
det vidare arbetet och hur dessa metoder är tänkta att tillämpas. Kapitlet inleds med en
diskussion kring de metoder som är tänkbara för att lösa rapportens frågeställningar.
Vidare kommer valet av metoder att motiveras och kapitlet avslutas med en kort
diskussion angående hur de valda metoderna kommer att användas i det fortsatta
arbetet.

4.1 Val av metod
Arbetet med rapportens problemställningar är tänkt att ge en förståelse för
problemområdet, där rapportens främsta syfte är att studera den marknadsinriktade
RE-processen och dess kännetecken i jämförelse med den traditionella RE-processen.
Därför kommer det material som arbetet med rapportens problemställningar resulterar
i att bearbetas kvalitativt. Arbetet är begränsat både tids- och resursmässigt. Det är
därför viktigt att de metoder som tillämpas under det vidare arbetet är anpassade till
dessa förhållanden vilket underlättar besvarandet av rapportens problemställningar.
De tänkbara metoder som är aktuella för det vidare arbetet är därför:

• Litteraturstudie

• Intervju

• Enkät

• Observation

• Dokumentation

4.2.1 Litteraturstudie

En litteraturstudie är lämplig för att besvara problemställningar rörande faktiska
förhållanden och skeenden (Patel & Davidsson, 1994). Det har fram till idag bedrivits
en del forskning som berör den marknadsinriktade utvecklingssituationen. En
litteraturstudie är därmed en lämplig metod för att kartlägga hur den marknads-
inriktade utvecklingssituationen ser ut idag och identifiera de kännetecken som
utmärker den marknadsinriktade RE-processen från den traditionella RE-processen.
Då arbetet med att lösa rapportens första frågeställning kommer att utgå ifrån
befintliga teorier och tidigare forskning kommer en litteraturstudie således att
användas för detta ändamål.

Det är i en litteraturstudie svårt att bedöma vikten av litteraturens innehåll. Det är
därför mycket viktigt att kritiskt granska den studerade litteraturen och bilda sig en
uppfattning om dess relevans inom problemområdet (Patel & Davidsson, 1994). Då
rapportens problemområde präglas av flera forskares synsätt på den
marknadsinriktade RE-processen är det särskilt viktigt att kritiskt väga dessa teorier
mot varandra.

Det är utifrån litteraturen svårt att få en uppfattning om hur teorierna bakom den
marknadsinriktade utvecklingssituationen tillämpas i praktiken. En litteraturstudie kan
därför inte betraktas som en tillämpbar metod för att lösa rapportens andra
problemställning.
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4.2.2 Intervju

Rapportens andra problemställning avser att kvalitativt undersöka hur
marknadsinriktade systemtillverkare tillämpar RE i praktiken (se kapitel 3.2). Syftet
med kvalitativa undersökningar är att förstå och analysera helheter. Avsikten är att
erhålla en djupare kunskap om problemområdet än vad kvantitativa undersökningar
tillåter (Patel & Davidsson, 1994).

Intervjuer är en metod som passar utmärkt att använda vid kvalitativa undersökningar
då det tillåter intervjuaren att erhålla uttömmande och betydande redogörelser från
respondenten genom ostrukturerade frågor (Patel & Davidsson, 1994). Därför
kommer intervjuer att användas för att lösa rapportens andra problemställning.

Nackdelen med användandet av ostrukturerade intervjuer är att intervjuaren
omedvetet kan styra respondenten mot svar som bättre överensstämmer med dennes
bild av problemet (Patel & Davidsson, 1994). Alternativet är att använda
standardiserade och strukturerade frågor som inskränker intervjuarens möjligheter att
involvera egna tankar och idéer i diskussionen. Möjligheterna till spontana
diskussioner och förtydligande följdfrågor är därmed mindre vid strukturerade och
standardiserade frågor. Det finns därför en risk att användandet av standardiserade
och strukturerade frågor inte ger den uttömmande information som efterfrågas i
rapporten.

4.2.3 Enkät

Utnyttjandet av enkäter skulle kunna vara aktuellt för att lösa rapportens andra
problemställning. I undersökningen eftersträvas dock en detaljerad förståelse för
respondenternas arbetssätt. Detta är svårt att åstadkomma med hjälp av en
enkätundersökning då en enkät innehåller en hög grad av standardisering och
möjligheter till förtydligande följdfrågor saknas (Patel & Davidsson, 1994). Det är i
en enkätundersökning även svårt att uppskatta hur respondenterna tolkar frågorna
eftersom det lämnas lite utrymme för förklaringar och tydliggöranden (Patel &
Davidsson, 1994). Risken är därmed överhängande att resultatet som erhålls inte
motsvarar förväntningarna. Med den begränsade tid som arbetet har till förfogande är
detta ingenting som är önskvärt och därför kommer enkäter inte att användas i det
fortsatta arbetet.

4.2.4 Observation

Observationer används främst vid explorativa undersökningar och när beteenden i
naturliga situationer vill undersökas (Patel & Davidsson, 1994). Observationer skulle
därför kunna utnyttjas för att besvara rapportens andra problemställning genom att
studera det utvalda företagets arbete med RE-processen.

Fördelen med observationer är att de kräver mindre av de utvalda individerna
eftersom observationsmetoden är relativt oberoende av individers villighet att lämna
information. Ytterligare en fördel med observationer är, till skillnad från intervjuer
och enkäter, att resultatet inte är beroende av individernas tydliga minnesbild av en
händelse. Risken för feltolkningar och missbedömningar minimeras således (Patel &
Davidsson, 1994).

Den främsta nackdelen med observationer är att de är tidskrävande (Patel &
Davidsson, 1994). Ett företags arbete med RE-processen sträcker sig över längre
tidsperioder. Då resurserna för detta arbete är mycket begränsade finns det således
inga möjligheter att få ett tillfredställande resultat av undersökningen. Resultatet av
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undersökningen är även tänkt att spegla fler än ett företags arbete med RE-processen
och därför är användningen av observationer i det vidare arbetet inte praktiskt
genomförbart.

4.2.5 Dokumentation

En studie av det material som dokumenteras under en marknadsinriktad system-
tillverkares kravhanteringsarbete skulle kunna användas för att kvalitativt undersöka
hur RE tillämpas i praktiken. Denna dokumentation tillsammans med en
intervjuundersökning skulle säkerligen ge en omfattande och detaljerad förståelse för
hur RE tillämpas av marknadsinriktade systemtillverkare i praktiken. Information som
återfinns i den här typen av dokumentation kan dock vara konfidentiell och svår att få
tillgång till. Dokumentationen för en genomförd RE-process tenderar också att vara
omfattande och därför kan en studie av det här slaget betraktas som väldigt
tidskrävande. Då de tillgängliga resurserna för denna rapport är starkt begränsade är
en studie av marknadsinriktade systemtillverkares kravhanteringsdokumentation inte
aktuell för att lösa rapportens andra problemställning (se kapitel 3.2).

4.3 Plan för genomförande
Arbetet med rapportens första problemställning kommer att baseras på den forskning
som hittills bedrivits inom problemområdet. Den första problemställningen i
rapporten kommer därför att besvaras med hjälp av en litteraturstudie. En del av den
litteratur som hittills använts i de inledande kapitlen kommer även fortsättningsvis att
användas för att besvara rapportens första problemställning. Denna litteratur kommer
att fungera som underlag för den traditionella RE-processen då denna jämförs med
den marknadsinriktade RE-processen. Ytterligare litteratur rörande den marknads-
inriktade utvecklingssituationen och dess befintliga teorier kommer även att
eftersökas och studeras. Denna litteratur kommer att fungera som underlaget för den
marknadsinriktade RE-processen. Av den hittills studerade litteraturen framgår det att
forskningen kring marknadsinriktad RE resulterat i både modeller och metoder. Trots
detta finns det bland forskarna ingen gemensam uppfattning om hur en
marknadsinriktad RE-process skulle kunna se ut. Det är därför viktigt att i
litteraturstudien värdera det studerade materialet och väga befintliga teorier mot
varandra så att läsaren kan skapa sig en helhetsbild över hur problemområdet ser ut
idag.

För att besvara rapportens andra problemställning avses intervjuer att genomföras.
Tillgången på svenska marknadsinriktade systemtillverkare är begränsad. Avsikten
med intervjuundersökningen är därför att få en uppfattning om hur marknadsinriktade
systemtillverkare arbetar då de fastställer de krav som ska mötas av det tänkta
systemet. Den kunskap som då uppnås är tänkt att möjliggöra jämförelsen med
resultatet av rapportens första frågeställning. Det insamlade materialet kommer
därmed att bearbetas kvalitativt och intervjuerna kommer därför inte vara helt
standardiserade och innehålla ostrukturerade frågor (se kapitel 4.2.2).

Då antalet intervjuer i denna rapport är begränsade är det av stor vikt att varje intervju
tillhandahåller ett så uttömmande material som möjligt. Avsikten är därför att
genomföra besöksintervjuer i den utsträckning det är möjligt. Den dialogen som
uppstår mellan intervjuaren och respondenten vid en besöksintervju är mer öppen än
den som uppstår vid en telefonintervju. Sannolikheten är därmed större att erhålla
utförliga redogörelser. Då telefonintervjuer måste begränsas tidsmässigt, för att
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upprätthålla den intervjuade personen intresse, är det även troligt att det erhållna
materialet inte är lika detaljerat som det hade varit vid en besöksintervju. Skulle en
besöksintervju visa sig vara praktiskt omöjlig att genomföra kommer dock
telefonintervjuer att användas som ett alternativ.

Ingen specifik metod är nödvändig för att besvara rapportens tredje problemställning.
Resultatet av intervjuundersökningen kommer att jämföras med resultat av
litteraturstudien och slutsatser kommer sedan att dras utifrån denna jämförelse.
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5 Den marknadsinriktade RE-processen i teorin
I detta kapitel redovisas det material som litteraturstudien resulterade i. Syftet med det
insamlade materialet är att besvara rapportens första frågeställning.

5.1 Insamling av litteratur
De databaser som återfinns på bibliotekets hemsida (främst ResearchIndex, Elsevier
och EBSCO) användes för att hitta flera av de forskningsartiklar som studerades
under litteraturstudien. Sökningar gjordes då på kombinationer av ”market-driven
requirements engineering” som är den engelska motsvarigheten till den marknads-
inriktade RE-processen. Sökningar gjordes även på ”requirements prioritization”, som
är den engelska benämningen på kravprioritering samt på ”requirements planning”
och ”release planning”, som är de engelska benämningarna på kravplanering.

Bibliotekets sökmotor LIBRIS utnyttjades även för att hitta lämplig litteratur om den
marknadsinriktade RE-processen. Då användes samma sökord som angavs ovan. Den
mest användbara litteraturen hittades dock genom att undersöka referenslistorna i den
litteratur som samlats in under litteraturstudien.

5.2 Behov i den marknadsinriktade utvecklingssituationen
I den kundspecifika utvecklingssituationen skapas det, enligt Deifel (1998), oftast ett
kontrakt i relationen mellan systemtillverkare och kund. Systemtillverkaren försöker
på detta sätt försäkra sig om att de satsade resurserna i det resulterande systemet inte
ska gå förlorade. I den marknadsinriktade utvecklingssituationen är det emellertid
svårt att uppskatta hur stora förtjänsterna av investeringarna i systemet kommer att bli
förrän systemet lanserats på den tänkta marknaden. Det är även svårt att fastställa de
resurser som krävs för att skapa ett system som är säljbart på marknaden och lönsamt
på samma gång (Deifel, 1998). En marknadsinriktad RE-process måste därför på ett
övertygande sätt minska systemutvecklingsriskerna för systemtillverkaren i form av
kostnader, utvecklingstider och kvalitet (Novorita & Grube, 1996). Carmel & Becker
(1995) identifierar och beskriver åtta behov som en marknadsinriktad RE-process
måste stödja för att minska systemutvecklingsriskerna för en marknadsinriktad
system-tillverkare. Sex av dessa åtta behov kännetecknar den marknadsinriktade RE-
processen och utmärker den ifrån den traditionella RE-processen. De övriga två
behoven berör designen, implementationen och testningen av det marknadsinriktade
systemet (Carmel & Becker, 1995). Då dessa faser tillhör de senare delarna i
systemutvecklingsprocessen ligger de utanför rapportens problemområde. Därför är
det endast de sex behov som är relevanta för rapportens problemställningar som
vidare kommer att diskuteras i kapitlet.

5.2.1 Behov 1: Produkten måste attrahera den tänkta marknaden

En marknadsinriktad RE-process måste underlätta för en systemtillverkare att
identifiera och analysera de delar av den totala marknaden som överensstämmer med
systemtillverkarens och systemets profilering samt långsiktiga produktstrategier
(Carmel & Becker, 1995). Det finns därmed en möjlighet att systemtillverkarens
potentiella marknadssegment är geografiskt spridna över olika delar av världen. Trots
detta måste en marknadsinriktad RE-process stödja systemtillverkarens arbete med att
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komma ”nära” de tänkta marknadssegmenten för att kunna analysera deras behov
(Regnell, Höst, Natt och Dag, Beremark & Hjelm, 2000).

Om en marknadsinriktad systemtillverkare inte lyckas med att identifiera och
analysera de tänkta marknadssegmenten kommer systemet ha svårigheter att möta de
potentiella kundernas behov och önskemål. Detta innebär att systemet inte kommer att
attrahera de valda marknadssegmenten och i praktiken blir systemet i det närmaste
osäljbart. Systemtillverkaren kan då tvingas att utveckla ett i hög grad flexibelt system
i försök att täcka så många behov som möjligt. Ett sådant system tenderar att bli
omfattande och dyrt att utveckla samt svårt att få konkurrenskraftigt (Carmel &
Becker, 1995).

5.2.2 Behov 2: Differentiera produkten

Ett marknadsinriktat system måste, precis som vilken produkt som helst, utmärka sig
ifrån konkurrerande system på marknaden. Ett system kan utmärka sig på marknaden
genom faktorer som pris, prestanda, image, gränssnitt och tillförlitlighet. Det är
vikigt att de egenskaper som utmärker systemet ligger i linje med den
marknadsinriktade systemtillverkarens långsiktiga produktstrategier, då systemet
snabbt kommer att förknippas med systemtillverkaren som företag (Carmel & Becker,
1995).

5.2.3 Behov 3: Hitta den potentiella kunden

Innan den första versionen av ett marknadsinriktat system lanserats på marknaden
finns det enbart potentiella kunder/användare av systemet. En marknadsinriktad RE-
process måste underlätta för systemtillverkaren att identifiera de potentiella kunderna,
de potentiella användarna och eventuella nyckelanvändare i det valda marknads-
segmentet (Carmel & Becker, 1995). Då systemutveckling är mycket kostsamt är det
viktigt att ”rätt” system utvecklas till den tänkta marknaden. Den främsta möjligheten
som en marknadsinriktad systemtillverkare har för att skapa ett system som är
attraktivt på de valda marknadssegmenten är att identifiera och analysera de
potentiella kunderna och användarna på respektive marknadssegment och involvera
dessa i utvecklingsarbetet (Carmel & Becker, 1995; Honour, 1995). En korrekt analys
av de potentiella kunderna/användarna tillåter systemtillverkaren att undersöka vilka
utav de identifierade kunderna/användarna som kan anses som viktigast för
systemtillverkaren samt hur behoven hos dessa kunder/användare kan komma att
utvecklas i den närmaste framtiden. Detta behov är nära förknippat med det som
diskuterades i kapitel 5.2.1. Vanligtvis identifieras och analyseras dock de tänkbara
marknads-segmenten som helhet innan enskilda kunder och användare i det aktuella
marknadssegmentet undersöks närmare (Carmel & Becker, 1995).

5.2.4 Behov 4: Involvera den potentiella kunden

Användarmedverkan betraktas, enligt Carmel & Becker (1995), som en viktig del i
framgången för ett system av två anledningar. För det första ställer användare krav på
den funktionalitet som de önskar att systemet ska besitta samtidigt som de håller
systemtillverkaren underrättad om nya och förändrade behov på marknaden. För det
andra är användarmedverkan den huvudsakliga källan till innovation och inspiration
för systemtillverkaren. Dessa är båda mycket viktiga framgångsfaktorer som kan
stärka en systemtillverkares position på marknaden. Detta resonemang belyser vikten
av att den potentiella kunden även involveras i den marknadsinriktade RE-processen.
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När den marknadsinriktade systemtillverkaren identifierat de potentiella kunderna på
marknaden måste den välja någon eller några av de tillgängliga tekniker som finns för
att kommunicera med de potentiella kunderna. Bland dessa tekniker återfinns
användandet av prototyper och marknadsundersökningar (Carmel & Becker, 1995).
Prototyper kan utnyttjas för att förmedla nya koncept och idéer till kunderna och
erhålla feedback från dessa. Systemtillverkaren kan därmed lättare bestämma vilken
funktionalitet som bäst uppfyller den tänkta marknadens behov. Prototyper av
systemet väcker även intresset hos de potentiella kunderna vilket underlättar
introduktionen av systemet på marknaden (Honour, 1995). Det är därför viktigt att en
marknadsinriktad RE-process stödjer och underlättar arbetet med de tillgängliga
tekniker som finns för att kommunicera med de potentiella kunderna (Carmel &
Becker, 1995).

En unik egenskap som präglar den marknadsinriktade utvecklingssituationen är att
relationen till de potentiella kunderna och användarna förändras när systemet lanserats
på marknaden (Carmel & Becker, 1995). När den första versionen av ett
marknadsinriktat system utvecklas i den marknadsinriktade utvecklingssituationen
finns det bara potentiella kunder till systemet (Carmel & Becker, 1995; Deifel, 1998;
Sawyer et al., 1999). Trots att omfattande marknadsundersökningar genomförts,
prototyper visats för de potentiella användarna och konkurrerande system granskats
finns det alltid en risk att de potentiella kunderna förkastar systemet när det lanseras
på marknaden (Sawyer et al., 1999). När systemet väl lanserats på marknaden tas det
förhoppningsvis i bruk av de tänkta kunderna och användarna och nya krav kommer
nu att ställas av dessa. Det är därför viktigt att den marknadsinriktade RE-processen
förespråkar att de befintliga kunderna och användarna utnyttjas som källor för
inspiration, validering och identifiering av nya krav (Carmel & Becker, 1995; Sawyer
et al., 1999).

I vissa situationer kan det dock vara svårt för systemutvecklaren att involvera de
potentiella och befintliga kunderna/användarna, menar Carmel & Becker (1995). Hos
stora marknadsinriktade system-tillverkare är det oftast marknadsavdelningens
uppgift att identifiera de potentiella och befintliga kundernas behov.
Marknadsavdelningen ser därmed ofta sig själv som kundens talesman.
Systemutvecklarna måste således lita på att de krav som marknadsavdelningen ställer
på systemet speglar de behov som de potentiella och befintliga kunderna har på
marknaden. Marknadsavdelningen kan därför, i värsta fall, fungera som en buffert
mellan systemutvecklaren och den potentiella/befintliga kunden då det finns en
överhängande risk att den information som marknads-avdelningen tillhandahåller i
vissa situationer inte är tillräcklig. Även återförsäljare av systemet kan utgöra en
buffert mellan systemutvecklaren och den potentiella/befintliga kunden. I en sådan
situation är det återförsäljarna som till största delen interagerar med kunden och
därmed har den största kunskapen om den. Risken är då stor att kunden blir anonym
för systemtillverkaren och denna måste således förlita sig på den information som
återförsäljarna tillhandahåller. De två diskuterade situationerna försvårar
systemutvecklarnas arbete med att involvera de potentiella/befintliga kunderna och på
så sätt identifiera de krav som belyser deras behov och önskemål (Carmel & Becker,
1995).

5.2.5 Behov 5: Möjliggöra snabb utveckling av systemet

Då den marknadsinriktade utvecklingssituationen präglas av hård konkurrens är det
viktigt att tiden mellan lanseringarna av systemen minimeras (Carmel & Becker,
1995). Då den tillgängliga tiden för utvecklingen av systemet ständigt krymper
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innebär detta att den planerade funktionaliteten i systemet ofta måste begränsas
(Carmel & Becker, 1995; Büyükekici et al., 1999; Deifel, 1998; Honour, 1995;
Sawyer et al., 1999; Siddiqi & Shekaran, 1996). En marknadsinriktad RE-process
måste därför försäkra att de tillgängliga resurserna koncentreras på att möta de mest
kostandseffektiva kraven (Sawyer et al., 1999). Möjligheten att prioritera mellan
nödvändiga och önskvärda krav i systemet är därför viktig för att underlätta arbetet
med att göra acceptabla kompromisser mellan ibland motsägande mål och allokera
resurser baserat på kravens relevans för systemet som helhet (Carmel & Becker, 1995;
Sawyer et al., 1999). En marknadsinriktad RE-process måste således också tillåta att
de krav som inte realiseras i en version dokumenteras så att möjligheten finns att
realisera dessa i kommande versioner av systemet (Carmel & Becker, 1995).

5.2.6 Behov 6: Kontinuerlig dialog med marknaden

Det är viktigt att den marknadsinriktade RE-processen stödjer och möjliggör en
kontinuerlig dialog mellan systemtillverkaren och de valda marknadssegmenten så att
systemet under utveckling hela tiden motsvarar marknadens föränderliga behov och
önskemål (Carmel & Becker, 1995; Honour, 1995). Det är dock inte enbart
systemutvecklaren som är i kontakt med befintliga och potentiella kunder. Bland
större systemtillverkare är det vanligt att marknadsavdelningen eller eventuella
återförsäljare har den mest frekventa kontakten med kund och användare (se kapitel
5.2.4). Det är då viktigt att systemutvecklare, marknadsavdelning och/eller
återförsäljare har en kontinuerlig dialog med varandra för att försäkra att de mest
relevanta behoven identifieras och analyseras hos kunden. Skulle denna kontinuerliga
dialog inte förespråkas av den marknadsinriktade RE-processen är risken
överhängande att de buffertar, som diskuterades i kapitel 5.2.4, uppstår och försvårar
systemutvecklingsarbetet (Carmel & Becker, 1995).

5.3 Den marknadsinriktade RE-processens roll
RE-processens roll i den marknadsinriktade utvecklingssituationen är att stödja
samtliga av de behov som diskuterades i det föregående kapitlet på ett effektivt och
strukturerat sätt och därmed minska systemutvecklingsriskerna för systemtillverkaren
i form av kostnader, utvecklingstider och kvalitet (Novorita & Grube, 1996). Regnell
et al. (1998, s.1) beskriver RE-processens roll i den marknadsinriktade utvecklings-
situationen enligt följande:

”Vid utvecklingen av marknadsinriktade system ska RE-processen möjliggöra
identifieringen av krav som baseras på ännu inte uppfyllda behov hos användare och
välja en mängd av dessa krav som senare resulterar i ett system som är
konkurrenskraftigt på marknaden.”

Utifrån ovanstående påstående och de tidigare diskuterade behoven går det att
identifiera de huvudsakliga problem som en marknadsinriktad RE-process måste
kunna hantera. De problem som måste hanteras är, enligt Deifel (1998), hur kraven
ska identifieras från de till en början anonyma kunderna och användarna, hur
prioritering av krav ska hanteras och hur utvecklingen av system i flera versioner och
varianter ska stödjas.
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5.4 Den marknadsinriktade RE-processens centrala delar
Det går utifrån de behov som diskuterades i kapitel 5.1 att dra paralleller till de
huvudsakliga problem som Deifel (1998) anser att en marknadsinriktad RE-process
måste kunna hantera för att urskilja den marknadsinriktade RE-processens centrala
delar (se kapitel 5.3).

När den första versionen av ett marknadsinriktat system utvecklas i den
marknadsinriktade utvecklingssituationen finns det bara potentiella kunder till
systemet (se kapitel 5.2.4). Hur ska då en marknadsinriktad systemtillverkare kunna
identifiera krav från kunder och användare som denna ifrån början inte vet någonting
om? Den marknadsinriktade RE-processen måste först underlätta systemtillverkarens
arbete med att identifiera och analysera de delar av den totala marknaden som
överensstämmer med systemtillverkarens marknadsprofil och det tänkta systemets
långsiktiga produktstrategi (se kapitel 5.2.1). Den marknadsinriktade RE-processen
måste därefter stödja systemtillverkarens arbete med att identifiera och analysera de
potentiella kunder, användare, nyckelanvändare och framtida kunder/användare som
är verksamma i det valda marknadssegmentet (se kapitel 5.2.3). De potentiella
kunderna och användarna måste till sist involveras i utvecklingsarbetet för att dessa
ska kunna utnyttjas som en källa där krav kan identifieras (se kapitel 5.2.4). Arbetet
med att identifiera krav är, med ovanstående diskussion i åtanke, en mycket
omfattande aktivitet. Den kan därför betraktas som central i den marknadsinriktade
RE-processen.

Då kravmängden är stor och utvecklingstiden för systemet är begränsad finns det
sällan resurser att realisera samtliga av de identifierade kraven. Systemtillverkarens
förmåga att prioritera mellan nödvändiga och önskvärda krav är avgörande för hur väl
systemtillverkaren lyckas med att koncentrera de tillgängliga resurserna på de mest
kostnadseffektiva kraven och göra acceptabla kompromisser mellan motsägande mål
(se kapitel 5.2.5). Prioriteringen av krav är därför en av de mest centrala aktiviteterna
i den marknadsinriktade RE-processen då den direkt avgör kundernas tillfredställelse
med systemet (Karlsson, 1995). Den marknadsinriktade RE-processen måste därmed
även tillåta att de krav som inte realiseras i den första versionen av systemet
dokumenteras på ett sätt som tillåter systemtillverkaren att planera i vilka av de senare
versionerna dessa krav kan realiseras (se kapitel 5.2.5). Planering av krav är således
också en central aktivitet i den marknadsinriktade RE-processen då den är av
strategisk betydelse för den marknadsinriktade system-tillverkaren (Carlshamre &
Regnell, 2000).

5.4.1 Identifiering av krav

Då marknadsinriktade system utvecklas mot en marknad med många potentiella
kunder finns det, enligt Deifel (1998), också fler informationskällor som måste
undersökas och analyseras för att identifiera de krav som ska uppfyllas av systemet.
Det finns både interna och externa källor som den marknadsinriktade
systemtillverkaren kan utnyttja för att identifiera kraven på systemet. Bland de externa
källorna återfinns olika typer av kunder, konkurrenter, plattformar som systemet
baseras på och tidigare forsknings-arbete inom området. De interna källorna utgörs av
tidigare versioner av det aktuella systemet och olika typer av personal som är
involverade i utvecklingsarbetet med systemet (Deifel, 1998).

Enligt Deifel (1998) kan den marknadsinriktade systemtillverkaren kan nå
informationskällorna på flera olika sätt. Marknadsavdelningen tillhandahåller, genom
marknadsundersökningar, systemtillverkaren med värdefull information om befintliga
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och kommande behov på marknaden. Information som berör de potentiella kunderna
kan samlas in genom intervjuer eller enkätundersökningar. Försäljningspersonalen
erhåller information om kundernas behov och önskemål genom kundbesök och
försäljningsträffar. Supportavdelningen hos systemtillverkaren tar även de emot
önskemål och krav från de befintliga kunderna och kan således utnyttjas för att
identifiera krav på kommande system. Det är av stor vikt att systemtillverkaren
sammanställer och analyserar samtliga behov och problem som identifieras genom
dessa kanaler för att få en grundlig bild av vad som efterfrågas av systemet (Deifel,
1998; Regnell et al., 1998; Sawyer et al., 1999). Det är sedan sammanställningen av
de identifierade kraven som utgör utgångspunkten för den betydelsefulla
kravprioriteringsprocessen (Karlsson, 1995).

5.4.2 Prioritering av krav

Hårdare konkurrens på marknaden har tvingat marknadsinriktade systemtillverkare att
lansera nya, förbättrade system på marknaden i en allt högre takt. Systemtillverkaren
måste således öka utvecklingshastigheten genom att bland annat avsiktligt begränsa
innehållet i varje version av systemet som lanseras på marknaden (se kapitel 5.2.5).
Detta resulterar i att samtliga systemutvecklingsprojekt tenderar att innefatta fler
identifierade krav än vad de tillgängliga resurserna tillåter och vad kunderna är villiga
att betala för (Karlsson, 1995). Det föreliggande problemet för samtliga marknads-
inriktade systemtillverkare är därför hur de för systemet viktigaste kraven ska
realiseras till den lägsta möjliga kostnaden. Att realisera samtliga av de identifierade
kraven är inte effektivt då det resulterande systemet blir för kostsamt att utveckla och
införskaffa. Att enbart fokusera på de krav som medför lägst kostnader är inte heller
tillräckligt då det resulterande systemet med största sannolikhet saknar viktig
funktionalitet (Karlsson, 1995). En noggrant utvald mängd av de identifierade kraven
måste därför realiseras i systemet (Karlsson, 1998). Den utmaning som varje
marknadsinriktad systemtillverkare måste konfrontera är således att försöka uppskatta
hur mycket varje identifierat krav bidrar till kundernas tillfredställelse med systemet
(Karlsson, 1995).

Det är därför viktigt att det i den marknadsinriktade RE-processen finns ett definierat
och strukturerat tillvägagångssätt som underlättar systemtillverkarens arbete med att
välja ut de krav som till största delen bidrar till kundernas tillfredställelse med
systemet (Karlsson, 1995). Detta tillvägagångssätt för att prioritera krav måste beakta
det värde som kravet tillför systemet samt kostnaden för att realisera det i systemet
(Deifel, 1998; Karlsson, 1995). Processen att prioritera krav kan beskrivas med hjälp
av figur 6 (Karlsson, 1995).

Figur 6. Kravprioriteringsprocessen efter Karlsson (1995)

Utgångspunkten för kravprioriteringsprocessen är de identifierade krav som
härstammar ifrån kundernas behov och önskemål (se kapitel 5.4.1). Kravet ska här
vara noggrant beskrivet för att underlätta den grundliga analys som senare utförs i
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processen (Karlsson, 1995; Regnell et al., 1998). Kravprioriteringsprocessen måste
sedan på ett effektivt och tillförlitligt sätt underlätta systemtillverkarens arbete med att
grundligt analysera och utvärdera kraven. Det vanligaste tillvägagångssättet för att
utvärdera de identifierade kraven är att analysera relationen mellan det uppskattade
värde som kravet tillför systemet och den uppskattade kostnaden för att realisera
kravet i systemet (Karlsson, 1995). Den prioritet som kravet sedan erhåller speglar hur
optimal relationen mellan värde och kostnad visar sig att vara. Resultatet av
kravprioriterings-processen är en ordnad dokumenterad samling av samtliga
identifierade krav. Systemtillverkare i den marknadsinriktade utvecklingssituationen
har behov av att kunna göra acceptabla kompromisser mellan ibland motsägande mål
och allokera resurser baserat på kravens relevans för systemet som helhet (se kapitel
5.2.5). Då de krav som med störst sannolikhet uppfyller kundernas behov och
önskemål nu framträder på ett tydligare sätt, underlättas systemtillverkarens
urvalsarbete betänkligt (Karlsson, 1995).

Karlsson (1995) påpekar dock att kravets prioritet inte bara ska reflektera kundens
behov utan även hur väl det överensstämmer med systemtillverkarens produkt och
marknadsstrategi. För att ett system ska vara konkurrenskraftigt och attraktivt på
marknaden måste systemtillverkaren, enligt Karlsson (1998), noggrant utveckla
strategier för att möjliggöra systematiska och rationella beslut om vilka av de
identifierade kraven som ska realiseras i systemet. Förmågan att prioritera krav
minimerar riskerna när systemtillverkaren tar dessa systematiska och rationella beslut
(Karlsson, 1998).

Strategiska beslut som berör de identifierade kraven påverkar systemutvecklings-
processen, det slutgiltiga systemet, och framförallt systemets genomslagskraft på
marknaden (Karlsson, 1998). För att systemet ska uppnå stora framgångar måste det
lanseras på marknaden vid rätt tidpunkt (Honour, 1995). Om det marknadsinriktade
systemet introduceras tidigt på marknaden, där endast de högst prioriterade kraven
realiserats, har det större chans att attrahera flera av de tänkta kunderna. En
marknadsinriktad systemtillverkare kan även fokusera på de krav som är förknippade
med en låg realiseringskostnad och utveckla ett system som är billigt för kunden att
införskaffa och som snabbt kan introduceras på marknaden. En tredje strategi som
systemtillverkaren kan använda sig av är att utveckla fullfjädrade system som
praktiskt taget möter samtliga av de krav och behov som efterfrågas i det valda
marknadssegmentet. Ett system av det här slaget når dock marknaden sent och är dyrt
för kunden att införskaffa. Vilken strategi som väljs beror på systemtillverkaren själv,
det valda marknadssegmentet, systemets uppbyggnad samt systemets mognad. En
systemtillverkare som utvecklar ett nytt system fokuserar ofta på att reducera
systemets utvecklingstid så att detta snabbare kan lanseras på marknaden. En
systemtillverkare av välkända system med trogna kunder fokuserar dock oftast på att
sänka utvecklingskostnaderna (Karlsson, 1998).

Oavsett vilken strategi systemtillverkaren väljer att använda spelar urvalet av krav en
kritisk roll och genom att sätta prioriteringen av krav i fokus för systemutvecklings-
arbetet kan systemtillverkaren lättare utveckla ett system som tillgodoser samtliga
intressenters behov och önskemål (Karlsson, 1998).

Ett systematiskt tillvägagångssätt för att prioritera krav ger följande möjligheter till en
marknadsinriktad systemtillverkare (Karlsson, 1996):

• Kravprioritering tillåter systemtillverkaren att fördela de tillgängliga
resurserna mellan de högst prioriterade kraven på ett effektivare sätt
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• Kravets prioritet kan användas som ett kommunikationsmedel mellan de
involverade intressenterna i projektet. Genom att kravets relevans i systemet
belyses på ett tydligt sätt underlättas arbetet med att göra kompromisser
mellan motstridiga krav

• Kunderna och användarna av systemet får tillfälle att värdera och omvärdera
kraven under systemutvecklingsarbetets förfarande. Utvecklingsarbetet kan
därför behålla fokuseringen på vad som är viktigt trots att kraven förändras
under utvecklingsarbetets gång

• Kravprioritering ger systemtillverkaren större kunskap om vilka egenskaper
som är mest önskvärda för kund och användare vilket underlättar
kravplaneringen av systemet

En marknadsinriktad systemtillverkare måste, på grund av den hårda konkurrens som
råder på marknaden, ständigt krympa utvecklingstiden för att snabbare kunna lansera
nya versioner av systemet på marknaden för att möta nya behov. Detta innebär att det
inte finns resurser att realisera samtliga av de identifierade kraven i den första
versionen av systemet, utan dessa måste fördelas över flera framtida versioner av
systemet (se kapitel 5.2.5). Den marknadsinriktade RE-processen måste därför även
innehålla en strukturerad aktivitet som tillåter att de prioriterade kraven på ett
strategiskt sätt kan fördelas över flera framtida versioner av systemet. Denna aktivitet
brukar i litteraturen kallas för kravplanering2.

5.4.3 Planering av krav

Marknadsinriktade system utvecklas mot en marknad istället för mot en specifik kund
vilket innebär att systemet måste kunna uppfylla ett större antal skiftande behov och
önskemål (Deifel, 1998). Marknadsinriktade system utvecklas därför ofta i flera
varianter och versioner för att systemtillverkaren snabbare ska kunna lansera nya
funktioner och reagera flexibelt på marknadsförändringar. Den marknadsinriktade
systemtillverkaren har således ett behov av att i förtid kunna planera framtida
versioner av systemet eftersom resurserna inte tillåter att samtliga krav realiseras i
systemet vid ett tillfälle (Deifel, 1999). Kravplaneringen betraktas därför som en av de
viktigaste aktiviteterna i den marknadsinriktade RE-processen (Carlshamre &
Regnell, 2000; Yeh, 1992). Vikten av en strukturerad kravplanering belyses av Yeh
(1992), som påpekar att kravplaneringen direkt påverkar framgången för de
efterföljande utvecklingsfaserna design, implementation, test och underhåll.
Carlshamre & Regnell (2000) menar att kravplaneringen är av stor strategisk
betydelse då den effektiviserar systemtillverkarens arbete med att fastställa vad som
ska utvecklas och när. Kravplaneringen är således nära förknippad med system-
tillverkarens prioriteringsarbete och produktstrategi.

Kravplanering innebär att de identifierade kraven undersöks och kategoriseras för att
stödja situationer som parallell utveckling av flera systemvarianter, eventuella
kravförändringar under utvecklingsarbetet och distribuering av krav över flera
versioner av systemet (Deifel, 1998).

Carlshamre och Regnell (2000) menar att samtliga identifierade krav ofta är mer eller
mindre beroende av andra krav. Det är därför inte möjligt att enbart göra ett urval av
de krav som för närvarande har högst prioritet, eftersom flera av de utvalda kraven

2 Den engelska termen för detta begrepp är Release Planning
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säkerligen är beroende av lägre prioriterade krav för att kunna realiseras. Det är
således av stor vikt att samtliga kravs beroenden av andra krav analyseras och bevaras
i kravplaneringen och även beaktas vid urvalet av de krav som senare kommer att
realiseras i olika versioner av systemet (Carlshamre & Regnell, 2000).
Kravplaneringen måste därmed innehålla information som både berör krav som senare
kommer att realiseras och krav som redan har realiserats i systemet (Deifel, 1999). Ett
enkelt exempel som belyser vikten av att beakta kravs beroende till varandra är en
person som ska bygga en funktionsduglig bil för blott 5000 kronor. Personen måste nu
prioritera och endast införskaffa de delar som är absolut nödvändigast. Därför
införskaffar personen ett chassi, en kaross, en motor, fyra hjul, fyra säten och en ratt
eftersom dessa är de viktigaste delarna på bilen. Personen upptäcker dock snabbt att
bilen inte fungerar då motorn är beroende av en växellåda för att kunna driva bilen
framåt samt att hjulen är beroende av hjulaxlar för att kunna rotera när motorn körs.
Växellådan och hjulaxlarna var lägre prioriterade och det fanns därför inte resurser att
införskaffa dessa. Hade personen istället analyserat delarnas beroende till varandra
och inte valt att införskaffa karossen och sätena, trots att dessa hade högre prioritet,
hade bilen varit funktionsduglig.

Carlshamre & Regnell (2000) menar att det finns flera olika typer av beroenden och
att det är viktigt att dessa beaktas under kravplaneringen. Exempel på sådana typer av
beroenden är tidsbestämda beroenden som indikerar att kravet X måste föregå kravet
Y, logiska beroenden som indikerar att kravet X inte fungerar utan kravet Y och
värderelaterade beroenden som indikerar att kostnaden för kravet X ökar/minskar om
kravet Y realiseras i systemet.

Kravplaneringen måste även vara flexibel för att lätt kunna förändras om nya
marknadsbehov skulle identifieras eller om nya krav ställs på systemet för att möta
nya produktstrategier. Det är dock inte bara innehållet av krav i kravplaneringen som
kan förändras utan även kravens realiseringstid. Om resurserna skulle visa sig vara
otillräckliga för att realisera samtliga av de planerade kraven måste vissa av dessa
flyttas till senare versioner av systemet. Skulle det däremot visa sig att de tillgängliga
resurserna är mer än tillräckliga kan krav som planerats att realiseras i senare
versioner bli aktuella redan i den kommande versionen av systemet (Deifel 1998).

Kravplaneringen kan därmed betraktas som en stor tillgång som måste stödjas av den
marknadsinriktade RE-processen. Kravplaneringen tillåter systemtillverkaren att möta
kundens behov och önskemål när de uppkommer, snabbare reagera på och anpassa sig
efter marknadsförändringar och utveckla system av högre kvalitet då systemet lättare
uppfyller kundens behov (Yeh, 1992).

5.5 Det unika kravets livscykel
Då det i den marknadsinriktade utvecklingssituationen finns fler källor där potentiella
krav kan identifieras (se kapitel 5.4.1) innebär detta att kravmängden också är större
än i den kundspecifika utvecklingssituationen (Carlshamre & Regnell, 2000). Då
resurserna dessutom är begränsade har systemtillverkaren sällan resurser att realisera
samtliga av de identifierade kraven (se kapitel 5.2.5 och 5.4.2). Den marknads-
inriktade systemtillverkaren är därför i behov av att kunna hålla reda på vilka utav den
stora mängden krav som väntar på att realiseras i kommande versioner, redan
realiserats i systemet och förkastats på grund av deras olämplighet (Carlshamre &
Regnell, 2000).
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För att förbättra systemtillverkarens kontroll över kravets utveckling förknippar de
marknadsinriktade RE-processerna RDEM och REPEAT, enligt Carlshamre &
Regnell (2000), varje unikt krav med en livscykel där kravet kan anta ett antal
definierade tillstånd under sin livstid. Den marknadsinriktade RE-processen skulle i
de här fallen kunna ses som tillståndsorienterad snarare än aktivitetsorienterad. Detta
då den styrs utifrån de identifierade kravens tillstånd istället för att styras efter
aktiviteterna i RE-processen. (Carlshamre & Regnell, 2000).

Figur 7 visar de tillstånd som de identifierade kraven förknippas med i den
marknadsinriktade RE-processen REPEAT (Carlshamre & Regnell, 2000; Regnell,
Beremark & Eklundh, 1998). Vilka tillstånd som kravet förknippas med beror till viss
del på hur den marknadsinriktade RE-processen tillämpas i verksamheten.

Figur 7. Det unika kravets livscykel efter Regnell et al. (1998) och Carlshamre & Regnell (2000)

De tillstånd som varje unikt krav kan befinna sig i under sin livscykel är (Carlshamre
& Regnell, 2000; Regnell et al.,1998):

• Nytt

Samtliga krav som identifierats under arbetet med systemet erhåller först det
initiala tillståndet Nytt. Kravet har i detta tillstånd fått en preliminär prioritet
som är en uppskattning av kravets relevans för systemet som helhet. Det är
viktigt att kravet här är noggrant beskrivet för att underlätta den grundliga
analys som senare görs av kravet. Skulle kravet inte vara tillräckligt beskrivet
returneras det till kravägaren, det vill säga den person som tog emot eller
ställde kravet, för en mer detaljerad beskrivning (Carlshamre & Regnell, 2000;
Regnell et al.,1998).

• Tilldelat

När kravet erhållit en tillräckligt noggrann beskrivning och en första
preliminär prioritet tilldelas det till en person som ansvarar för den vidare
kategoriseringen av kravet. Personen i fråga är expert inom det område som
kravet berör och behöver således inte vara samma person som kontrollerade
beskrivningen av kravet i det föregående tillståndet. Tillståndet Tilldelat kan
betraktas som ett vänteläge där kravet väntar på att kategoriseras och bearbetas
vidare av den ansvariga personen (Carlshamre & Regnell, 2000; Regnell et
al.,1998).

KategoriseratTilldelat Valt

Nytt Avvisat Använt
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• Kategoriserat

Kravet granskas här i detalj och efter diskussioner med övriga involverade
intressenter avgörs om kravet är lämpligt att realisera eller ej. Kravets
preliminära prioritet övervägs här igen, då den nu ska spegla relationen mellan
kravets kostnad och påverkan på systemet (se kapitel 5.4.2). Ytterligare
implementationsdetaljer kan även tillföras kravet vid behov för att underlätta
det senare systemutvecklingsarbetet. Kravet kategoriseras sedan efter den
slutgiltiga prioritet som det nu är förknippat med (Carlshamre & Regnell,
2000; Regnell et al.,1998). Arbetet med att fastställa kravets prioritet är
mycket viktigt då det tillåter systemtillverkaren att bättre fördela de
begränsade resurserna när tiden för utveckling är knapp (se kapitel 5.2.5 och
5.4.2).

• Valt

Den marknadsinriktade RE-processen måste stödja prioriteringen mellan
nödvändiga och önskvärda krav i systemet för att försäkra att de begränsade
resurserna koncentreras på att möta de mest kostandseffektiva kraven (se
kapitel 5.2.5). Är kravet förknippat med en hög prioritet och således
kategoriserat med de nödvändiga kraven är sannolikheten stor att det kommer
att realiseras i den kommande versionen av systemet. Kravet erhåller då
tillståndet Valt. Om kravet dock är förknippat med en lägre prioritet och
kategoriserat med de önskvärda kraven är sannolikheten mindre att det
realiseras i den kommande versionen av systemet. Kravet behåller då
tillståndet Kategoriserat (Carlshamre & Regnell, 2000; Regnell et al.,1998).

Utvecklingsaktiviteterna i RE-processen är relaterade till varandra och en
förändring i en utvecklingsaktivitet innebär även förändringar i de övriga
utvecklingsaktiviteterna (se kapitel 2.3.1). Detta innebär att krav-
specifikationen kan förändras om ett nytt krav med hög prioritet identifieras
under det parallella arbetet med utvecklingsaktiviteterna. Ett krav med
tillståndet Valt kan därför återigen tilldelas tillståndet Kategoriserat om
förändringar i kravspecifikationen innebär att kravet inte längre kan
kategoriseras som nödvändigt (Carlshamre & Regnell, 2000; Regnell et al.,
1998).

• Använt

Om kravet fortfarande finns representerat i systemet när detta lanserats på
marknaden erhåller kravet det slutgiltiga tillståndet Använt. Kravet kommer nu
att användas vid valideringen av efterföljande krav för att försäkra att ett
liknande krav med samma funktionalitet inte implementeras i systemet
(Carlshamre & Regnell, 2000; Regnell et al.,1998).

• Avvisat

Om kravet vid något tillstånd redan skulle visa sig vara realiserat i systemet, är
en kopia av ett annat förekommande krav eller inte passar in i systemets
marknadsprofil, erhåller det tillståndet Avvisat. Detta är ett slutligt tillstånd
som påvisar att kravet inte kommer att bearbetas vidare (Carlshamre &
Regnell, 2000; Regnell et al.,1998).

Arbetet med utvecklingsaktiviteterna i den marknadsinriktade RE-processen påverkar
kravets livscykel framåt och dess tillstånd kommer att förändras från Nytt till så
småningom Använt eller Avvisat (Carlshamre & Regnell, 2000; Regnell et al.,1998).
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Utvecklingsaktiviteterna i RE-processen är relaterade till varandra och arbetet med
dessa sker i stor utsträckning parallellt (se kapitel 2.3.1). Detta innebär att det är svårt
att fastställa i vilka utvecklingsaktiviteter som kravet erhåller de olika tillstånden då
detta till stor del beror på hur arbetet med utvecklingsaktiviteterna påverkar varandra.

5.6 Utvecklingsaktiviteterna i den marknadsinriktade RE-processen
Den traditionella RE-processen består av de fyra utvecklingsaktiviteterna
Requirements Elicitation, Requirements Negotiation, Requirements Specification och
Requirements Validation (se kapitel 2.3.1). Dessa fyra utvecklingsaktiviteter kommer
här att användas som en utgångspunkt för att belysa vad som kännetecknar arbetet
med utvecklingsaktiviteterna i den marknadsinriktade RE-processen jämfört med den
traditionella RE-processen. Det finns i den litteratur som berör problemområdet flera
möjliga sätt att kategorisera arbetet i den marknads-inriktade RE-processen. Men
genom att använda den kategorisering som tidigare utnyttjats för att beskriva den
traditionella RE-processen (se kapitel 2.3.1) framträder likheter och olikheter på ett
tydligare sätt.

5.6.1 Requirements Elicitation

I den traditionella RE-processen är kunden och användaren den primära intressenten
under arbetet med Requirements Elicitation. I den marknadsinriktade RE-processen är
det dock systemutvecklaren som betraktas som den primära intressenten under arbetet
med denna utvecklingsaktivitet (Sawyer et al.,1999). Anledningen till detta är att det
finns flera interna och externa källor där kraven på systemet kan identifieras och
kunden/användaren utgör bara en av dessa källor (se kapitel 5.4.1). Det är således
systemutvecklarens uppgift att under Requirements Elicitation observera samtliga av
de interna och externa informationskällorna och uppdatera kraven kontinuerligt så att
eventuella marknadsförändringar och nya behov snabbt identifieras (Deifel, 1998;
Regnell et al., 1998; Sawyer et al., 1999). Under arbetet med Requirements Elicitation
är kraven, precis som i den traditionella RE-processen (se kapitel 2.3.1), informellt
beskrivna med hjälp av naturligt språk och kraven formaliseras sedan under arbetet
med de senare utvecklingsaktiviteterna (Regnell et al., 1998).

5.6.2 Requirements Negotiation

Systemutvecklaren är, av samma anledning som nämndes i det föregående kapitlet,
även den primära intressenten under arbetet med Requirements Negotiation. Under
Requirements Negotiation är det således systemutvecklarens uppgift att sammanställa
och väga kraven från de olika källorna mot varandra så att de krav som bäst
överensstämmer med systemets mål och syften realiseras i systemet (Sawyer et al.,
1999). För att underlätta detta arbete är det viktigt att samtliga krav erhåller en
prioritet som belyser kravets relevans i systemet. Kravprioritering är, vilket framgår
av resonemanget i kapitel 5.2.5 och 5.4.2, en av de mest centrala delarna i den
marknadsinriktade RE-processen eftersom de tillgängliga resurserna oftast är mycket
begränsade och inte tillåter att samtliga krav realiseras i systemet på samma gång
(Deifel, 1998).

5.6.3 Requirements Specification

Under Requirements Specification sammanställs de prioriterade kraven, precis som i
den traditionella RE-processen, i en kravspecifikation (Deifel, 1998; Regnell et al.,
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1998). Det är även nödvändigt att kraven, precis som i den traditionella RE-processen
(se kapitel 2.3.4), konverteras från det informella representationsätt som används i de
tidiga skedena av systemutvecklingsprocessen till det mer formella representationssätt
som används i kravspecifikationen. Requirements Specification berör dock i en
marknadsinriktade RE-process även specificeringen av olika systemversioner och
varianter (Deifel, 1998).

En kravspecifikation som stödjer versionshantering tillåter specificeringen av krav
som först kommer att realiseras i senare versioner av systemet. Stödet för
versionshantering innebär att de krav som ännu inte realiserats inte behöver
identifieras och designas på nytt vilket effektiviserar systemutvecklarens arbete
(Deifel, 1998). Kravspecifikationen i den traditionella RE-processen saknar dock stöd
för versionshantering då standarden IEEE-830 menar att det ska gå att bevisa att
samtliga krav i kravspecifikationen är uppfyllda (se kapitel 2.2). Det är svårt att
bevisa att krav som ännu inte realiserats i det marknadsinriktade systemet är
uppfyllda.

Kravspecifikationen i en marknadsinriktad RE-process måste även tillåta att flera
varianter av systemet utvecklas parallellt. Motsägande krav måste därför tillåtas att
existera i kravspecifikationen så att dessa kan realiseras i olika systemvarianter som
vänder sig till olika segment på marknaden (Deifel, 1998). Det framgår i kapitel 2.2
att standarden IEEE-830 förespråkar att det inte ska finnas någon motsägande
funktionalitet i systemet. Detta kan tolkas som att den traditionella RE-processen inte
explicit stöder den parallella utvecklingen av flera varianter.

Den marknadsinriktade RE-processen måste stödja prioriteringen mellan nödvändiga
och önskvärda krav i systemet för att försäkra att de begränsade resurserna
koncentreras på att möta de mest kostnadseffektiva kraven (se kapitel 5.2.5). I
kravspecifikationen dokumenteras dock samtliga krav som är aktuella för den
kommande versionen av systemet (Regnell et al., 1998). Detta innebär att det både är
de nödvändiga och önskvärda kraven som dokumenteras i kravspecifikationen. Det är
dock nödvändigt att det på ett enkelt sätt går skilja på kategoriseringarna av kraven.
Kravspecifikationen bör därför vara uppdelad i två delar som är sorterade i
prioritetsordning. En del där de nödvändiga kraven specificeras och en del där de
önskvärda kraven specificeras (Regnell et al., 1998). Det finns ett flertal standarder
som på olika sätt förespråkar hur en kravspecifikation ska utformas och vad den ska
innehålla (Pohl, 1994). Detta innebär att andelen nödvändiga och önskvärda krav i
kravspecifikationen kan variera beroende på vilken standard som utnyttjas för att
specificera och dokumentera kraven. Regnell et al. (1998) menar att de nödvändiga
kraven ska utgöra 70 procent av de tillgängliga resurserna. Detta betyder att upp till
30 procent av de önskvärda kraven kan realiseras i systemet beroende på hur mycket
resurser de nödvändiga kraven visar sig kräva. Kravspecifikationen kan dock komma
att förändras på grund av att nya högt prioriterade krav identifieras under det
fortlöpande arbetet med Requirements Elicitation (se kapitel 5.4 punkten Valt). Om en
förändring innebär att nya krav tillåts att dokumenteras bland de nödvändiga kraven
måste också de lägst prioriterade önskvärda kraven som motsvarar samma
resursmängd som de tillförda kraven hänvisas till senare versioner av systemet.

5.6.4 Requirements Validation

Syftet med utvecklingsaktiviteten Requirements Validation är, precis som i den
traditionella RE-processen (se kapitel 2.3.5), att kontrollera att systemet uppfyller de
behov och önskemål som kunderna och användarna ställer på systemet. Det dock
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svårt att validera kraven i den marknadsinriktade RE-processen då det vid den första
lanseringen av systemet inte finns några befintliga kunder att kontrollera validiteten
mot (se kapitel 5.2.4). Detta medför att det är svårt att validera de utvalda kraven i de
tidiga skedena av systemutvecklingsprocessen. Det finns idag tekniker som
underlättar arbetet med att analysera krav och väga dem mot varandra, men dessa
tekniker kan inte helt kompensera avsaknaden av en direkt kontakt mellan
systemtillverkare och användare (Sawyer et al., 1999). Prototyper och betaversioner
kan emellertid presenteras för de tänkta användarna, men då detta först är möjligt i de
senare delarna av systemutvecklingsprocessen är det oftast dyrt och krävande att
korrigera de felaktiga kraven (Deifel, 1998; Sawyer et al., 1999). När systemet väl
lanserats på marknaden finns det förhoppningsvis riktiga kunder och användare av
systemet. De nya kunderna och användarna ska därför utnyttjas för att validera de
krav som är aktuella i kommande versioner av systemet (Carmel & Becker, 1995;
Sawyer et al., 1999).

Kontakten med de tänkta kunderna är bara en av de informationskällor där krav kan
identifieras (se kapitel 5.4.1). Så även om validering av krav med kunder är viktig så
sker den fullständiga valideringen av systemet när det lanserats på marknaden och
implementerats bland de tänkta kunderna och användarna (se kapitel 5.2.4).
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6 Den marknadsinriktade RE-processen i praktiken
Syftet med detta kapitel är att beskriva det tillvägagångssätt som användes för att
genomföra intervjuerna. Syftet är även att presentera en sammanställning av det
material som de genomförda intervjuerna resulterade i. Detta material, tillsammans
med resultatet av litteraturstudien, är tänkt att användas för att besvara rapportens
andra frågeställning.

6.1 Undersökning med intervjuer
För att besvara rapportens andra frågeställning genomfördes intervjuer med svenska
standardsystemstillverkare. Syftet med intervjuerna är att kvalitativt undersöka hur
marknadsinriktade systemtillverkare tillämpar RE i praktiken.

6.1.1 Förberedelser av intervjuer

Avsikten med intervjuerna var att undersöka hur marknadsinriktade systemtillverkare
arbetar då de fastställer den funktionalitet som ska realiseras i standardsystemet. Det
var därför inte nödvändigt att de tillfrågade företagen arbetade efter någon specifik
RE-metod. Det grundläggande kriteriet var istället att företagen utvecklar någon form
av standardsystem som vänder sig till flera potentiella kunder och användare.
Lämpliga respondenter på företagen var tvungna att ha en övergripande bild av arbetet
med att identifiera krav ifrån kund tills dess att urvalet av de identifierade kraven
dokumenterats i kravspecifikationen.

För att hitta lämpliga respondenter och företag utnyttjades framförallt Internet där
sökningar gjordes på ”standardsystem” tillsammans med ”tillverkare” och
”utvecklare”. Förvånansvärt många lämpliga företag hittades på detta sätt. Även
platsannonser i tidningar undersöktes, men detta gav inte lika tillfredställande resultat
som sökningarna på Internet. Lämpliga respondenter kontaktas via e-post eller telefon
där syftet med rapporten och undersökningen presenterades. Respondenterna
informerades även om att materialet skulle behandlas konfidentiellt. Om intresse
uppstod hos de tillfrågade respondenterna bestämdes tid och datum för intervju. Målet
var att i första hand utföra besöksintervjuer. För att detta skulle vara praktiskt möjligt
behövde företagen vara belägna i Skövde med omnejd. De företag som visade intresse
var dock belägna i Stockholmsområdet vilket försvårade genomförandet av
besöksintervjuer. Då resurserna för undersökningen var små och de intresserade
företagen hade svårt att avsätta tid togs istället beslut om telefonintervjuer eftersom
detta passade båda parter bäst.

Endast ett fåtal av de kontaktade respondenterna hade möjlighet att ställa upp på
intervjuundersökningen. En del ansåg sig inte ha tid medan andra inte svarade på de
mail som skickades till dem. Bland de cirka tio respondenter som kontaktades var det
enbart tre stycken som ställde upp. Trots att detta inte kan betraktas som representativt
är det ändå möjligt att bilda sig en uppfattning om hur marknadsinriktade
systemtillverkare arbetar med RE i praktiken. Det är även möjligt att jämföra detta
med den forskning som bedrivits inom området fram till idag.

Det framgår av respondenternas hemsidor att deras verksamheter är av varierande
storlek, där vissa utav dem även har internationella anknytningar. Samtliga av de
tillfrågade respondenterna utvecklar standardiserade affärssystem mot olika typer av
marknader.
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6.1.2 Intervjufrågornas utformning

Då avsikten med intervjuundersökningen var att få en uppfattning om hur
marknadsinriktade systemtillverkare arbetar då de fastställer de egenskaper som ska
mötas av standardsystemet efterfrågades ett kvalitativt material. Därmed utformades
ostrukturerade frågor så att respondenterna lättare skulle kunna diskutera fritt kring
ämnet. Både inledande frågor och huvudfrågor utformades och dessa redovisas i
bilaga 1.

De inledande frågorna var tänkta att ge respondenten en möjlighet att redogöra för sin
position på företaget samt sin roll i systemutvecklingsprocessen. En övergripande bild
över kravhanteringsarbetet efterfrågades också då detta underlättar förståelsen för
deras arbete som helhet. Inledande frågor av denna typ ökar motivationen och viljan
att besvara de resterande frågorna, anser Patel och Davidsson (1994).

Syftet med huvudfrågorna var ett erhålla tillräcklig information för besvarandet av
rapportens andra frågeställning. Huvudfrågorna delades in efter de aktiviteter, som
utifrån litteraturstudien, kan betraktas som centrala och kännetecknande för den
marknadsinriktade RE-processen. Detta för att lättare kunna relatera respondentens
redogörelser till det material som litteraturstudien resulterade i och dra slutsatser av
detta. Respondenten behövde således inte ha någon kunskap om den marknads-
inriktade RE-processen och dess aktiviteter.

6.1.3 Genomförande av intervjuer

Respondenterna erhöll, vid samtliga intervjutillfällen, frågorna i förväg för att bättre
kunna förbereda sig inför intervjun. Då besöksintervjuer inte ansågs som praktiskt
genomförbara utfördes istället telefonintervjuer. Den stora nackdelen med
telefonintervjuer är att de ofta måste begränsas tidsmässigt för att upprätthålla
respondentens intresse och motivation. Det är även svårare att skapa en öppen
diskussion vid telefonintervjuer eftersom intervjuaren inte har direkt kontakt med
respondenten (se kapitel 4.3). Efter medgivelse från respondenten användes
bandspelare för att dokumentera samtalen. Detta reducerar risken för att relevant
information inte ska uppfattas då ostrukturerade frågor kan resultera i långa
utläggningar. Vid besöksintervjuer hade användandet av bandspelare kunnat betraktas
som hämmande, men vid telefonintervjuer påminns inte respondenten om
bandspelarens fysiska närvaro och samtalet borde därför inte påverkas i samma
utsträckning.

Intervjuerna började med att de inledande frågorna ställdes för att sedan komma in på
huvudfrågorna. Frågorna ställdes inte alltid i samma ordning då vissa av frågorna
ibland besvarades tidigare under intervjun. Intervjusvaren redovisas dock i den
ordning som frågorna var tänkta att ställas (se bilaga 2 till 4). Följdfrågor ställdes
under diskussionens gång för att eliminera eventuella tveksamheter. Dessa följdfrågor
redovisas inte i bilaga 1 då utformningen av dessa helt berodde på hur samtalen
utvecklades. Intervjun avslutades med att respondenten fick fritt utrymme att
reflektera över saker som inte diskuterats under intervjun, men som respondenten
ändå uppfattade som relevanta inom ämnet.
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6.2 Sammanställning av intervjuer
I detta kapitel redovisas det material som de genomförda intervjuerna resulterade i.
Under intervjuerna ställdes till största delen ostrukturerade frågor. Under de
diskussioner som då följde framkom det information som var mindre relevant för
rapportens frågeställningar. Den information som presenteras i detta kapitel är dock
endast den som är relevant för lösningen av rapportens andra frågeställning.
Sammanställningen av intervjuerna kommer därför att kategoriseras efter de
aktiviteter som kan betraktas som centrala i den marknadsinriktade RE-processen (se
kapitel 5.4). Sammanställningen kommer även att kategoriseras efter metodiskt
arbetssätt och förknippade problem med detta arbetssätt. Kategoriseringen underlättar
det senare analysarbetet då resultatet av intervjuerna ska jämföras med resultatet av
litteraturstudien. Intervjumaterialet i sin helhet återfinns i bilagorna 2-4.

6.2.1 Identifiering av krav som ställs från kund/marknad

Respondent 1

Det finns ett antal källor och kanaler som utnyttjas för att identifiera de behov och
önskemål som ställs på systemet. Krav identifieras genom en kontinuerlig dialog med
det interna säljbolaget som kartlägger behov och önskemål i sin kontakt med
befintliga och potentiella kunder. Krav identifieras också genom direkt kontakt med
viktiga befintliga kunder som samtidigt ger feedback på förändringar i systemet.

Det är också viktigt att titta på den allmänna utvecklingen på marknaden för att
upptäcka nya trender på marknaden, menar respondenten. Viktiga trender upptäcks
genom att studera vad storföretagen på marknaden satsar på då dessa oftast är
trendsättare inom området. Även kontakt med IT-analytiker, universitet och högskolor
underlättar identifieringen av kommande trender på marknaden. En intern grupp
bestående av specialister ifrån olika områden inom koncernen bistår med utredningar
som berör utvecklingen av systemet.

Respondent 2

Det är återförsäljarna som registrerar kundernas behov och önskemål då det är dessa
som har den direkta kontakten med kunderna. Återförsäljarnas kunskap förmedlas
sedan vidare till de externa produktråden. De externa produktråden består av
intresserade återförsäljare och en representant ifrån den egna organisationen. De
externa produktråden är inriktade på olika områden och tar därför endast emot de krav
som berör deras respektive område. Då de externa produktråden följer utvecklingen
inom sitt område ställer de också krav på funktionalitet i systemet. Enligt
respondenten formulerar även det interna produktrådet krav på systemet. Dessa krav
påvisar målsättningen med systemet och betraktas därför som mer relevanta än krav
som härstammar ifrån de övriga källorna. Det interna produktrådet består av VD: n,
produktchefen, den tekniska produktchefen och utvecklingschefen. Support-
avdelningen är även en viktig källa då det gäller identifieringen av krav från kund. I
flera fall är inkomna felanmälningar i själva verket uttryckta behov hos kunden och
dessa är viktiga att registrera. Kunder kan också beställa specifik utveckling av
funktionalitet. Om det uppfattas att övriga kunder är i behov av denna funktionalitet
så kan den definieras som en standard i systemet. Till sist utnyttjas även mässor och
litteratur för att hitta nya utvecklingsmöjligheter, säger respondenten.

Samtliga av de identifierade kraven dokumenteras i en databas där kraven
kontinuerligt undersöks för att se om de är intressanta för vidare bearbetning. Krav
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som inte betraktas som relevanta kommer inte att bearbetas vidare men de avlägsnas
dock aldrig ur databasen. Varje registrerat krav i databasen är förknippat med en
status som betecknar vilket tillstånd kravet befinner sig i.

• Registrerat

Kravet är registrerat i databasen.

• Prel.Planerat

Kravet är bedömt och betraktas som ett lämpligt utvecklingsförslag. Kravet
erhåller här en prioritet.

• Avförd

Kravet kommer inte att bearbetas vidare.

• Avlutad

Kravet är realiserat i systemet.

Respondent 3

Det finns ett antal intressenter som kan utnyttjas för att identifiera krav på systemet.
En av dessa intressenter är de befintliga kunderna. Varje befintlig kund har en
kundansvarig person i organisationen som registrerar nya behov och önskemål. En
annan källa som kan utnyttjas för att identifiera krav är de möten som ordnas med
användarföreningen. Användarföreningen innehåller representanter ifrån de befintliga
kunderna. Här diskuteras både befintliga och framtida versioner av systemet.
Kunderna har här tillfälle att utbyta idéer och uttrycka sina behov och önskemål i
form av en starkare kravställare. Enligt respondenten är den egna organisationen
också en kravställare. Det kan här röra sig om krav som de kundansvariga identifierat
i sin dialog med kunderna men som kanske inte tagits upp under användarmötena.

Sälj- och marknadsavdelningen har till uppgift att kontinuerligt undersöka marknaden
efter nya marknadssegment. Då systemet är väldigt specialinriktat gäller det att
identifiera marknadssegment där systemets profil passar in. Lönsamhetsbedömningar
måste göras för att uppskatta marknadssegmentets utvecklingsmöjligheter om dess
behov skulle uppfyllas.

6.2.2 Kravprioritering och kravplanering

Respondent 1

Förstudier används för att analysera och specificera samtliga av de identifierade
kraven i detalj. Därefter kontrollerar designavdelningen hur de identifierade kraven
ska lösas rent tekniskt, samt hur mycket resurser de identifierade kraven kräver för att
realiseras i systemet. Förstudierna går ut på remiss till de interna säljbolagen innan
samt efter de bearbetats av designavdelningen för att kontrollera att de identifierade
kraven tolkats på rätt sätt. Respondenten säger även att samtliga av de identifierade
kraven registreras i en databas när förstudierna är avklarade.

Respondenten menar att det finns fler identifierade krav än vad de har resurser att
realisera. Därför prioriteras kraven, vilket underlättar urvalet av de krav som ska
realiseras i den kommande versionen av systemet. Prioriteringarna baseras på ett antal
olika faktorer. Respondenten säger att de har en produktstrategi som definierar vilken
typ av marknad, kunder och funktioner de ska vara specialister på. De identifierade
kravens relevans för produktstrategin påverkar till stor del prioriteringsbesluten.
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Prioriteringsbesluten påverkas även av den kostnad som är förknippad med varje
identifierat krav jämfört med den förtjänst som de identifierade kraven förväntas att
ge. Enligt respondenten används olika typer av teman i de kommande lanseringarna
av systemet. Dessa teman används för att profilera systemet på marknaden och öka
genomslagskraften vid lanseringen av nya versioner. Prioriteringsbesluten påverkas
således av hur nära förknippade de identifierade kraven är med det aktuella temat för
systemet.

De krav som det inte finns resurser att realisera finns med i urvalet till nästa version
av systemet. Kraven finns fortfarande dokumenterade i databasen vilket betyder att
det inte behöver göras någon ny förstudie på dessa krav. De krav som realiserats i
systemet raderas ur kravdatabasen, dessa registreras dock i en annan databas där den
funktionalitet som är förknippad med varje version lagras.

Enligt respondenten utnyttjas temaplaneringen till viss del för att bestämma i vilka
versioner av systemet som de identifierade kraven ska realiseras. Ett krav som är nära
förknippat med ett speciellt tema hänvisas därmed till den version av systemet där
temat är tänkt att användas. Respondenten säger även att de har en grovplan som
bygger på företagets affärsstrategi. Grovplanen indikerar hur produkten är tänkt att
utvecklas samt vilka delar av systemet som speciellt ska bearbetas inför varje ny
version för att möta nya marknadssegment och kunder. Därmed används även
grovplaneringen för att bestämma i vilka versioner av systemet som de identifierade
kraven ska realiseras.

Respondent 2

Respondenten upplever att det finns fler identifierade krav än vad de har resurser att
realisera. Det externa produktrådet analyserar därför samtliga av de identifierade
kraven som finns lagrade i databasen och de som då betraktas som intressanta
beskrivs översiktligt och prioriteras. Med hjälp av prioriteringen sammanställs de
mest relevanta kraven och dessa förmedlas sedan vidare till det interna produktrådet.
Det interna produktrådet gör sedan, tillsammans med de drivande representanterna
ifrån de externa produktråden, den slutgiltiga prioriteringen av de identifierade
kraven. De utvalda kraven är en blandning av de externa produktrådens
utvecklingsförslag och det interna produktrådets egna idéer. Efter den slutgiltiga
prioriteringen detaljspecificeras de utvalda krav som är aktuella i den kommande
versionen av systemet. De externa produktråden, där kraven härstammar ifrån, kan då
kontaktas för att ge en utförligare beskrivning av de utvalda kraven.

Prioriteringsbesluten baseras på egen erfarenhet av vad kunderna efterfrågar
tillsammans med den kostnad som är förknippad med att realisera de identifierade
kraven. De krav som härstammar ifrån det interna produktrådet betraktas även som
mer relevanta och prioriteras därför ofta högre än de övriga identifierade kraven. De
krav som det inte finns resurser att realisera ligger kvar i databasen med sin prioritet
och är med vid urvalet till nästa version av systemet, säger respondenten.

Enligt respondenten är det prioriteringen av kraven som avgör i vilken version av
systemet som de ska realiseras. Det interna produktrådet har även planer där målet
med systemet framgår. Dessa planer avgör till viss del i vilka versioner de
identifierade kraven realiseras.
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Respondent 3

En referensgrupp bestämmer, på ett övergripande plan, vilka områden utvecklingen
ska inriktas mot i den kommande versionen av systemet. Dessa beslut baseras på
företagets produktplan som visar de långsiktiga målen med systemet. Samtliga av de
identifierade kraven utreds sedan för att bedöma och precisera omfattningen av dem.

Då det alltid finns fler identifierade krav än tillgängliga resurser, prioriteras kraven av
referensgruppen. Enligt respondenten baseras prioriteringsbesluten främst på att
maximera intäkterna för företaget. Målet med de krav som väljs att realiseras är att
behålla befintliga kunder och attrahera nya kunder på marknaden.
Prioriteringsbesluten påverkas således av den kostnad som är associerad med varje
identifierat krav jämfört med den förtjänst som de förväntas att ge. Respondenten
menar även att de har ett antal definierade kärnprocesser i systemet som de följer i
utvecklingen. De identifierade krav som är nära förknippade med dessa kärnprocesser
prioriteras därför högre än de övriga kraven. Vid utvecklingen av en kommande
version koncentreras ofta resurserna på de moduler i systemet som ligger i linje med
produktplanen. De identifierade krav som då är associerade med dessa moduler
prioriteras högre i utvecklingsarbetet.

De krav som det inte finns resurser att realisera behandlas på att antal olika sätt. Om
vissa av dessa krav är behov som utrycks av ett fåtal kunder diskuteras kundspecifika
lösningar med de berörda kunderna. Respondenten menar att det även kan finnas krav
som inte realiserats på grund av att företaget bedömer att det saknas kompetens för
detta. Det kan dock finnas möjligheter att realisera dessa krav i samarbete med ett
annat företag med större kompetens inom området. Krav som flera kunder är i behov
av, men som det saknas resurser för att realisera, hamnar på väntelistan och är därmed
aktuella vid urvalet till senare versioner av systemet.

Respondenten menar att de utnyttjar produktplanen för att bestämma i vilka versioner
av systemet som de identifierade kraven ska realiseras. Det framgår av produktplanen
vilka moduler av systemet som utvecklingen ska koncentreras på i de kommande
versionerna av systemet. De identifierade krav som kan associeras till någon av dessa
moduler hänvisas därmed till den version av systemet där modulerna bearbetas.
Produktplaneringen utgör således grunden för den övergripande prioriteringen.

6.2.3 Validering av krav mot kund

Respondent 1

För att kontrollera hur väl systemets funktionalitet motsvarar kundernas ursprungliga
behov och önskemål utförs systemtester som jämförs med kravspecifikationerna för
systemet. Betatester med de interna säljbolagen och testinstallationer hos kund
genomförs också för att kontrollera systemets validitet, menar respondenten. Kraven
kontrolleras även tidigare under systemutvecklingsarbetet då förstudierna av de
identifierade kraven går ut på remiss till de interna säljbolagen innan samt efter de
bearbetats av designavdelningen.

Respondent 2

För att kontrollera hur väl de realiserade kraven uppfyller kundernas ursprungliga
önskemål skickas betaversioner till de kunder som är intresserade av en viss
funktionalitet i systemet.



6 Den marknadsinriktade RE-processen i praktiken

45

Respondent 3

Användarmötena utnyttjas för att kontrollera att de identifierade kraven motsvarar de
befintliga kundernas behov och önskemål. Det är svårare att kontrollera validiteten
hos funktionalitet som riktas mot potentiella kunder eftersom det då inte finns några
kunder till företaget att kontrollera funktionaliteten mot. Respondenten menar att när
de realiserar krav som riktas mot potentiella kunder, anser företaget att de har den
kompetens som krävs för att avgöra vilka behov de potentiella kunderna har. Skulle
denna kompetens saknas försöker företaget hitta en samarbetspartner som har större
kunskap om det aktuella området. Ny funktionalitet testas även med befintliga kunder
som är intresserade av en viss funktionalitet i systemet innan denna slutgiltigt
realiseras. Detta sker under villkoret att kunden inte störs i sitt dagliga arbete.

6.2.4 Metodiskt arbetssätt och förknippade problem

Respondent 1

Enligt respondenten används en egenutvecklad metod i kravhanteringsarbetet. De
problem som främst är förknippade med kravhanteringsarbetet är svårigheterna med
att prioritera de identifierade kraven och hitta resurser för att kunna realisera så
många av de identifierade kraven som möjligt. Respondenten upplever inga problem i
arbetet med att identifiera nya behov och trender.

Respondent 2

Respondenten kunde inte svara på om deras kravhanteringsarbete följde något
definierat arbetssätt. De problem som respondenten associerade till
kravhanteringsarbetet var svårigheterna med att avgöra om ett krav ska betraktas som
standardmässigt eller kundspecifikt. Prioriteringen upplevdes även som problematisk
då det var svårt att värdera de identifierade kraven mot varandra.

Respondent 3

Respondenten säger att en begränsad version av metoden RUP används under
kravhanteringsarbetet. Metoden används dock endast vid utvecklingen av ny
funktionalitet i systemet. Under resterande kravhanteringsarbete används ett iterativt
arbetssätt som dock inte är förknippat med någon specifik metod. Det som upplevs
som problematiskt under kravhanteringsarbetet är prioriteringen av de identifierade
kraven.
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7 Analys
Syftet med detta kapitel är att, utifrån frågeställningarna, analysera det material som
litteraturstudien och intervjuundersökningen resulterade i. Först redovisas de
egenskaper och aktiviteter som kännetecknar den marknadsinriktade RE-processen.
Efter detta redovisas en sammanställning av de mest relevanta aktiviteterna som en
marknadsinriktad systemtillverkare i praktiken utnyttjar i kravhanteringsarbetet. Till
sist jämförs resultatet av litteraturstudien med resultatet av intervjuundersökningen.

7.1 Vad kännetecknar den marknadsinriktade RE-processen?
Syftet med litteraturstudien var att identifiera och diskutera de egenskaper och
aktiviteter som kännetecknar den marknadsinriktade RE-processen och särskiljer den
ifrån den traditionella RE-processen.

I den traditionella RE-processen är kunden och användaren de primära intressenterna
då systemet enbart ska spegla deras behov och önskemål. Enligt Sawyer et al. (1999)
betraktas dock systemutvecklaren som den primära intressenten i den marknads-
inriktade RE-processen. Anledningen till detta är att det i den marknadsinriktade
utvecklingssituationen finns fler informationskällor som måste undersökas och
analyseras för att identifiera de krav som ställs på systemet och kunden/användaren är
bara en av dessa källor. Deifel (1998) menar att det både finns interna och externa
källor som den marknadsinriktade systemtillverkaren kan utnyttja för att identifiera de
krav som ställs på systemet. De interna källorna utgörs av tidigare versioner av det
aktuella systemet och olika typer av personal som är involverade i utvecklingsarbetet
med systemet. Bland de externa källorna återfinns olika typer av kunder,
konkurrenter, plattformar som systemet baseras på och tidigare forskningsarbete inom
området.

De interna och externa källorna kan, enligt Deifel (1998), nås på ett flertal olika sätt.
Marknadsavdelningen tillhandahåller, genom marknadsundersökningar, system-
tillverkaren med värdefull information om befintliga och kommande behov på
marknaden. Information om de potentiella kunderna kan samlas in genom intervjuer
och enkätundersökningar. Försäljningspersonalen erhåller information om kundernas
behov och önskemål genom kundbesök och försäljningsträffar. Även support-
avdelningen tar emot önskemål och krav från de befintliga kunderna och kan därmed
utnyttjas för att identifiera krav på kommande system (Deifel, 1998).

Systemutvecklarens uppgift är således att observera samtliga av de ovan nämnda
källorna och uppdatera de identifierade kraven kontinuerligt så att eventuella
marknadsförändringar och nya behov snabbt identifieras (Deifel, 1998; Regnell et al.,
1998; Sawyer et al., 1999).

Då det i den marknadsinriktade utvecklingssituationen finns fler källor där potentiella
krav kan identifieras innebär detta att kravmängden också är större än i den
kundspecifika utvecklingssituationen (Carlshamre & Regnell, 2000). Det framgår
även av kapitel 5.2.5 att hårdare konkurrens på marknaden har tvingat marknads-
inriktade systemtillverkare att lansera nya, förbättrade system på marknaden i en allt
högre takt. Detta resulterar i att samtliga marknadsinriktade systemutvecklingsprojekt
tenderar att innefatta fler identifierade krav än vad det finns resurser att realisera
(Karlsson, 1995).
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Det är därför även systemutvecklarens uppgift att sammanställa och väga de
identifierade kraven från de olika källorna mot varandra så att de krav som bäst
överensstämmer med systemets mål och syften realiseras i systemet (Sawyer et al.,
1999). Det är således inte kunden och användarna som i slutändan bestämmer vilka
utav de identifierade kraven som ska realiseras i systemet, vilket är fallet i den
traditionella RE-processen (se kapitel 2.3.3). Systemutvecklarens arbete med att
sammanställa och väga de identifierade kraven mot varandra påverkar, enligt
Karlsson (1995), systemutvecklingsprocessen, det slutgiltiga systemet och framförallt
systemets genomslagskraft på marknaden. Det är därför viktigt att det i den
marknadsinriktade RE-processen finns ett definierat och strukturerat tillvägagångssätt
som stödjer detta arbete.

Detta strukturerade tillvägagångssätt för att prioritera de identifierade kraven måste,
enligt Karlsson (1995), på ett effektivt och tillförlitligt sätt underlätta system-
tillverkarens arbete med att grundligt analysera och utvärdera kraven. Det vanligaste
tillvägagångssättet för att utvärdera de identifierade kraven är att analysera relationen
mellan det uppskattade värde som kravet tillför systemet och den uppskattade
kostnaden för att realisera kravet i systemet. Den prioritet som kravet sedan erhåller
speglar hur optimal relationen mellan värde och kostnad visar sig att vara (Karlsson,
1995). De krav som med störst sannolikhet uppfyller kundernas behov och önskemål
framträder nu på ett tydligt sätt, vilket underlättar systemtillverkarens urvalsarbete
betänkligt. Kravets prioritet ska dock inte bara reflektera kundens behov och
önskemål, utan även hur väl det överensstämmer med systemtillverkarens produkt-
och marknadsstrategi. Prioriteringen av krav är, vilket framgår av det hittills förda
resonemanget, en av de centrala aktiviteterna i den marknadsinriktade RE-processen
(Karlsson, 1995).

Systemtillverkaren är även i behov av att kunna hålla ordning på vilka utav den stora
mängden krav som väntar på att realiseras i kommande versioner av systemet, redan
realiserats i systemet och förkastats på grund av deras olämplighet (Carlshamre &
Regnell, 2000). Den marknadsinriktade RE-processen betraktar därför varje krav som
unikt och med en egen livscykel där kravet kan anta ett antal definierade tillstånd
under sin livstid. Den marknadsinriktade RE-processen skulle därför kunna ses som
tillståndsorienterad snarare än aktivitetsorienterad. Detta då den styrs utifrån de
identifierade kravens tillstånd istället för att styras efter aktiviteterna i RE-processen
(Carlshamre & Regnell, 2000).

Då marknadsinriktade system utvecklas mot en marknad istället för mot en specifik
kund, måste systemet kunna uppfylla ett större antal skiftande behov och önskemål
(Deifel, 1998; Deifel, 1999). Marknadsinriktade system utvecklas därför ofta i flera
varianter och versioner för att systemtillverkaren snabbare ska kunna lansera nya
funktioner och reagera flexibelt på marknadsförändringar (Deifel, 1999). Deifel
(1998) menar därför att den marknadsinriktade RE-processen måste stödja
specificeringen av olika systemversioner och varianter.

Detta innebär att kravspecifikationen i den marknadsinriktade RE-processen måste
stödja versionshantering vilket tillåter specificeringen av krav som kommer att
realiseras i senare versioner av systemet (Deifel, 1998). Stödet för versionshantering
effektiviserar systemutvecklarens arbete då identifierade krav som inte realiserats inte
behöver identifieras och designas på nytt. Kravspecifikationen i en marknadsinriktad
RE-process måste även tillåta att flera varianter av systemet utvecklas parallellt. Detta
innebär att motsägande krav måste tillåtas att existera i kravspecifikationen för att
senare kunna realiseras i olika varianter av systemet (Deifel, 1998).
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Då det enligt Deifel (1998) inte finns resurser att realisera samtliga av de identifierade
kraven vid ett tillfälle, är den marknadsinriktade systemtillverkaren även i behov av
att i förtid kunna planera framtida versioner av systemet. Kravplaneringen betraktas
som en av de viktigaste aktiviteterna i den marknadsinriktade RE-processen då den
direkt påverkar framgången för de efterföljande utvecklingsfaserna design,
implementation, test och underhåll (Carlshamre & Regnell, 2000; Yeh, 1992).
Carlshamre & Regnell (2000) menar även att kravplaneringen är av stor strategisk
betydelse då den effektiviserar systemtillverkarens arbete med att fastställa vad som
ska utvecklas och när. Kravplaneringen är således nära förknippad med system-
tillverkarens prioriteringsarbete och produktstrategi. Kravplaneringen kan betraktas
som en stor tillgång som måste stödjas av den marknadsinriktade RE-processen. Detta
då den, enligt Yeh, (1992), tillåter systemtillverkaren att möta kundens behov och
önskemål när de uppkommer, snabbare reagera på och anpassa sig efter
marknadsförändringar och utveckla system av högre kvalitet då systemet lättare
uppfyller kundens behov.

Carlshamre & Regnell (2000) menar att samtliga identifierade krav ofta är mer eller
mindre beroende av andra krav. Det är därför inte möjligt att enbart göra ett urval av
de krav som för närvarande har högst prioritet eftersom flera av de utvalda kraven
säkerligen är beroende av lägre prioriterade krav för att kunna realiseras. Det är
således av stor vikt att samtliga kravs beroenden av andra krav analyseras och bevaras
i kravplaneringen och även beaktas vid urvalet av de krav som senare kommer att
realiseras i olika versioner av systemet (Carlshamre & Regnell, 2000).

Vid den första lanseringen av ett marknadsinriktat system finns det enbart potentiella
kunder till systemet. Vid den första lanseringen av systemet är det därför svårt att
validera kraven i den marknadsinriktade RE-processen eftersom det inte finns några
befintliga kunder att kontrollera validiteten med (se kapitel 5.2.4). Prototyper och
betaversioner kan emellertid presenteras för de tänkta användarna, men då detta först
är möjligt i de senare delarna av systemutvecklingsprocessen är det oftast dyrt och
krävande att korrigera de felaktiga kraven (Deifel, 1998; Sawyer et al., 1999). Det
påpekades i början av detta kapitel att kontakten med kunderna enbart är en av de
informationskällor där krav kan identifieras. Så även om valideringen av krav med de
tänkta kunderna är viktig, sker den fullständiga valideringen av systemet när det
lanserats på marknaden och implementerats bland de tänkta kunderna och användarna
(se kapitel 5.2.4).

7.2 Hur tillämpas marknadsinriktad RE i praktiken?
Syftet med intervjuundersökningen var att få en uppfattning om hur marknads-
inriktade systemtillverkare arbetar med RE i praktiken. Endast tre av de cirka tio
kontaktade respondenterna hade möjlighet att ställa upp på intervju-undersökningen.
Anledningen till detta var att flertalet av dem inte ansågs sig ha tid att genomföra
undersökningen medan andra inte svarade på de mail som skickades ut, trots att
påminnelser skickades. Då endast tre intervjuer genomfördes går det inte att dra några
generella slutsatser från intervjuundersökningen. Det går dock att skapa sig en bild av
vilka aktiviteter som kan betraktas som mest relevanta i systemtillverkarnas
kravhanteringsarbete, vilket ger en möjlighet att besvara rapportens andra fråge-
ställning.

När samtliga intervjuer sammanställts visade det sig att flera av aktiviteterna i
respondenternas kravhanteringsarbete har gemensamma kännetecken (se kapitel 6.2).
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En möjlighet till varför detta är fallet är att samtliga respondenter är verksamma inom
samma område, då samtliga utvecklar standardiserade affärssystem (se kapitel 6.2).
Detta skulle möjligtvis kunna påverka respondenternas arbetssätt med de olika
aktiviteterna. Det är svårt att spekulera i varför respondenternas kravhanteringsarbete
har flera gemensamma kännetecken då detta inte var syftet med intervju-
undersökningen.

Samtliga av de tillfrågade respondenterna menar att det finns flera olika informations-
källor som utnyttjas för att identifiera befintliga och kommande behov på marknaden.
Krav identifieras genom direkt eller indirekt kontakt med de befintliga kunderna.
Respondent 1 och 2 utnyttjar främst det interna säljbolaget och återförsäljarna för att
kartlägga och identifiera de befintliga kundernas behov. De har således en indirekt
kontakt med kunderna. Respondent 1 har dock direkt kontakt med de kunder som är
av störst betydelse för företaget. Respondent 3 identifierar de befintliga kundernas
behov och önskemål genom att direkt ha kontakt med kunderna. Det är då företagets
kundansvariga personer som registrerar nya behov och önskemål från den aktuella
kunden. Enligt respondent 2 och 3 är även den egna organisationen kravställare på
systemet. Då dessa krav påvisar målsättningen med systemet betraktas de som mer
relevanta än de krav som härstammar ifrån de övriga källorna (Respondent 2). Av
ovanstående resonemang går det att dra slutsatsen att respondenterna utnyttjar både
interna och externa källor för att identifiera de krav som ställs på systemet.

Marknaden undersöks kontinuerligt efter nya trender och potentiella marknads-
segment för att identifiera nya utvecklingsmöjligheter (Respondent 1; Respondent 2;
Respondent 3). Respondent 3 påpekar att lönsamhetsbedömningar är nödvändiga för
att uppskatta de potentiella marknadssegmentens utvecklingsmöjligheter om behoven
hos dessa skulle uppfyllas.

Då kravmängden är stor och resurserna begränsade finns det ingen möjlighet att
realisera samtliga av de identifierade kraven i systemet på en gång. Därför analyseras
och specificeras samtliga av de identifierade kraven för att bedöma och precisera
omfattningen av dem. Detta underlättar det senare arbetet med att prioritera de
identifierade kraven, samtidigt som det effektiviserar systemutvecklingsarbetet då ett
identifierat krav inte behöver analyseras och specificeras mer än en gång (Respondent
1; Respondent 2; Respondent 3).

Prioriteringsbesluten baseras på ett antal olika faktorer. Samtliga av de tillfrågade
respondenterna menar att prioriteringsbesluten påverkas av den kostnad som är
associerad med varje identifierat krav jämfört med den förtjänst som de förväntas att
ge. Respondent 1 och 3 menar att de identifierade kravens relevans för
produktstrategin/produktplanen även påverkar prioriteringsbesluten. Respondent 1
använder dessutom olika typer av teman i de olika versionerna av systemet. Dessa
teman används för att profilera systemet på marknaden och öka genomslagskraften
vid lanseringen av nya versioner. Prioriteringsbesluten påverkas därmed av hur nära
förknippade de identifierade kraven är med det aktuella temat för systemet.
Respondent 3 har istället ett antal definierade kärnprocesser i systemet som de följer i
utvecklingen. De identifierade krav som är nära förknippade med dessa kärnprocesser
prioriteras högre än de övriga kraven. Respondent 2 påpekar även att den egna
erfarenheten av vad deras kunder efterfrågar till stor del påverkar prioriterings-
besluten.

Det påvisades tidigare att samtliga respondenter upplever att det inte finns resurser för
att realisera samtliga av de identifierade kraven. Respondent 1 och 2 använder därför
en databas för att lättare kunna hålla ordning på vilka utav den stora mängden krav
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som väntar på att realiseras i systemet och vilka som redan realiserats. De krav som
det inte finns resurser att realisera är fortfarande registrerade i databasen och är med i
urvalet till nästa version av systemet. Detta effektiviserar systemutvecklingsarbetet då
ett krav bara behöver identifieras och analyseras vid ett tillfälle (Respondent 1). Enligt
respondent 3 behandlas de krav som det inte finns resurser att realisera på ett antal
olika sätt. Om vissa av kraven är behov som uttrycks av ett fåtal kunder, diskuteras
kundspecifika lösningar med de berörda kunderna. Om det finns krav som inte
realiserats på grund av att företaget bedömer att det saknas kompetens för detta,
undersöks eventuella samarbetsmöjligheter med företag som har större kunskap inom
området. De krav som flera kunder är i behov av dokumenteras och är aktuella vid
urvalet till senare versioner av systemet.

Samtliga tillfrågade respondenter använder någon form av planering, strategi eller
annat tillvägagångssätt för att i förväg bestämma i vilka versioner av systemet som de
identifierade kraven ska realiseras. Företagets produktplan, som indikerar hur
produkten är tänkt att utvecklas samt vilka delar av systemet som speciellt ska
bearbetas inför varje ny version, används för att bestämma i vilka versioner av
systemet som de identifierade kraven ska realiseras (Respondent 1; Respondent 2;
Respondent 3). Det påpekades tidigare att respondent 1 förknippar varje version av
systemet med ett speciellt tema. Planeringen av dessa teman utnyttjas även till viss del
för att bestämma i vilka versioner av systemet som de identifierade kraven ska
realiseras. Prioriteringen av de identifierade kraven avgör även, enligt respondent 2, i
vilka versioner av systemet som de identifierade kraven ska realiseras.

Det finns ett antal olika tillvägagångssätt som utnyttjas för att kontrollera de
identifierade kravens validitet med kunderna. Validiteten kan dels kontrolleras internt.
Då utförs systemtester som sedan jämförs med den kravspecifikation som är
förknippad med den aktuella versionen av systemet (Respondent 1). Betatester utförs
även med det interna säljbolaget eftersom det är de som har den största kunskapen om
kunderna då de identifierar deras behov och önskemål. Kraven kontrolleras även med
det interna säljbolaget och återförsäljarna under det tidigare systemutvecklingsarbetet.
Dessa kontrollerar då att de identifierade kraven tolkats och analyserats på ett korrekt
sätt (Respondent 1; Respondent 2).

Validiteten kan även kontrolleras externt. Betaversioner installeras då hos kunder som
är intresserade av en viss funktionalitet i systemet och dessa påpekar om eventuella
förändringar behöver genomföras (Respondent 1; Respondent 2; Respondent 3).
Möten med de befintliga kunderna genomförs också för att kontrollera validiteten hos
de identifierade kraven under det tidigare systemutvecklingsarbetet. De befintliga
kunderna kontrollerar då att de identifierade kraven tolkats och analyserats på ett
korrekt sätt (Respondent 3).

7.3 Jämförelse mellan teori och praktik
Syftet med jämförelsen mellan litteraturstudien och den empiriska undersökningen är
att förstärka slutsatserna om vad som karaktäriserar en marknadsinriktad RE-process.
Syftet är även att få en uppfattning om teorierna bakom de centrala aktiviteterna i den
marknadsinriktade RE-processen tillämpas i praktiken.

Trots att endast en av respondenterna använder en strukturerad systemutvecklings-
metod under utvecklingsarbetet (se kapitel 6.2.4) involverar samtliga respondenter
många av de aktiviteter och idéer som utifrån litteraturen (se kapitel 5) kan betraktas
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som viktigast i kravhanteringsarbetet. Detta förstärker resonemanget från litteratur-
studien om vad som karaktäriserar den marknadsinriktade RE-processen. Litteratur-
studien och intervjuundersökningen analyserar inte i detalj hur de centrala
aktiviteterna i den marknadsinriktade RE-processen ska tillämpas i teorin eller hur
teorierna tillämpas i praktiken. Detta är inte heller syftet med rapporten. Det är därför
svårt att avgöra hur väl respondenternas arbetssätt överensstämmer med de teorier
som förespråkas av litteraturen. Huvudsaken för denna rapport är dock att idéerna
bakom de centrala aktiviteterna i den marknads-inriktade RE-processen kan betraktas
som tillämpbara då de i stor utsträckning utnyttjas i praktiken.

I den marknadsinriktade utvecklingssituationen finns det både interna och externa
källor som måste undersökas och analyseras för att identifiera de befintliga och
kommande behov som måste uppfyllas av systemet för att tillfredsställa de befintliga
och potentiella kunderna (Deifel, 1998). Samtliga respondenter utnyttjar både interna
och externa källor för att identifiera befintliga och kommande behov på marknaden.
Respondent 1 och 2 anger dock ytterligare ett antal källor som inte nämns i den
studerade litteraturen. De menar att IT-analytiker, mässor, universitet och högskolor
samt de internationella storföretagen inom området är viktiga källor för att identifiera
trender, potentiella marknadssegment och kommande behov på marknaden (se kapitel
6.2.1). Kunder kan i vissa fall även beställa specifik utveckling av viss funktionalitet.
Om det senare skulle visa sig att övriga kunder är i behov av denna funktionalitet kan
den komma att definieras som en standard i systemet (Respondent 2). Således kan
även kundspecifika anpassningar av systemet utgöra en källa där krav kan
identifieras.

Lönsamhetsbedömningar av potentiella marknadssegment är en aktivitet som den
studerade litteraturen inte explicit förknippar med den marknadsinriktade RE-
processen. Respondent 3 menar dock att lönsamhetsbedömningar är nödvändiga för
att uppskatta de potentiella marknadssegmentens utvecklingsmöjligheter och därmed
minska systemutvecklingsriskerna.

Respondent 1 och 2 identifierar i stor utsträckning kundernas krav indirekt genom det
interna säljbolaget och återförsäljarna (se kapitel 6.2.1). I den här situationen är det
återförsäljarna och det interna säljbolaget som till största delen interagerar med
kunderna och därmed har den största kunskapen om dem. Det kan i en sådan situation
vara svårare för systemutvecklaren att involvera kunderna i kravhanteringsarbetet och
systemutvecklaren måste således lita på att de krav som det interna säljbolaget och
återförsäljarna ställer på systemet speglar kundernas behov. Det är därför viktigt att
systemutvecklare, säljbolag och/eller återförsäljare har en kontinuerlig dialog med
varandra för att försäkra att de mest relevanta behoven identifieras och analyseras hos
kunden (Carmel & Becker, 1995).

Av den studerade litteraturen framgår det att samtliga marknadsinriktade
systemutvecklingsprojekt tenderar att innefatta fler identifierade krav än vad de
tillgängliga resurserna tillåter (se kapitel 5.4.2). Detta påpekas även av samtliga
respondenter som menar att det inte finns någon möjlighet att realisera samtliga av de
identifierade kraven i systemet vid ett tillfälle (se kapitel 6.2.2). En noggrant utvald
mängd av de identifierade kraven måste därför realiseras i systemet (Karlsson, 1998).
För att underlätta systemtillverkarens prioriterings- och urvalsarbete ska kraven vara
noggrant beskrivna och analyserade (Karlsson, 1995; Regnell et al., 1998). Detta
bekräftas i praktiken då samtliga respondenter analyserar och specificerar de
identifierade kraven för att bedöma och precisera omfattningen av dem (se kapitel
6.2.2).
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Samtliga av de tillfrågade respondenterna menar att prioriteringsbesluten påverkas av
relationen mellan det förväntade värde och den beräknade kostnad som är förknippad
med varje identifierat krav (se kapitel 6.2.2). Detta är, enligt litteraturen, det
vanligaste tillvägagångssättet för att utvärdera de identifierade kraven (se kapitel
5.4.2). Den prioritet som kravet sedan erhåller speglar hur optimal relationen mellan
värde och kostnad visar sig att vara (Karlsson, 1995; Karlsson, 1996; Karlsson, 1998).
Kravets prioritet ska dock inte bara reflektera kundens behov, utan även hur väl det
överensstämmer med systemtillverkarens produkt- och marknadsstrategi (Karlsson,
1995). Detta beaktas av respondent 1 och 3, som påpekar att de identifierade kravens
relevans för produktstrategin/produktplanen även påverkar prioriteringsbesluten.
Respondent 1 och 3 baserar även sina prioriteringsbeslut på två faktorer som inte
nämns i den studerande litteraturen. Respondent 3 har ett antal definierade
kärnprocesser som betraktas som centrala i systemet. De krav som är nära
förknippade med dessa kärnprocesser prioriteras högre än de övriga kraven.
Respondent 1 använder olika typer av teman i de olika versionerna av systemet. Dessa
teman används för att profilera systemet och öka genomslagskraften när en ny version
lanseras på marknaden (se kapitel 6.2.2). Det är viktigt att profilera systemet i den
marknadsinriktade utvecklingssituationen för att kunna utmärka sig från liknande
konkurrerande system på marknaden (Carmel & Becker, 1995). Prioriteringsbesluten
påverkas således av hur nära förknippade de identifierade kraven är med det aktuella
temat för systemet (Respondent 1).

Kravmängdens storlek och de tillgängliga resurserna tillåter inte den marknads-
inriktade systemtillverkaren att realisera samtliga av de identifierade kraven vid ett
tillfälle, utan dessa måste fördelas över flera olika versioner av systemet (se kapitel
5.2.5). Systemtillverkaren är därför i behov av att kunna hålla ordning på vilka utav
de identifierade kraven som realiserats i systemet, väntar på att realiseras och
förkastats på grund av deras olämplighet. Den marknadsinriktade RE-processen löser
detta problem genom att betrakta varje krav som unikt och med en egen livscykel, där
kravet kan anta ett antal definierade tillstånd under sin livstid (Carlshamre & Regnell,
2000). Denna idé beaktas av respondent 2 som registrerar samtliga av de identifierade
kraven i en databas, där en fördefinierad status betecknar vilket tillstånd kravet
befinner sig i (se kapitel 6.2.1). Respondent 1 använder två databaser för att hålla
ordning på den stora kravmängden. Här förknippas dock inte kravet med olika
tillstånd. Istället avlägsnas de krav som realiseras i systemet från den första databasen
för att sedan lagras i den andra databasen där det framgår i vilka versioner kraven
realiserats (se kapitel 6.2.2).

Då det inte finns resurser att realisera samtliga av de identifierade kraven vid ett
tillfälle är den marknadsinriktade systemtillverkaren även i behov av att i förtid kunna
planera framtida versioner av systemet (Deifel, 1998). Kravplaneringen är i den
marknadsinriktade RE-processen av stor strategisk betydelse då den effektiviserar
systemtillverkarens arbete med att fastställa vad som ska utvecklas och när
(Carlshamre & Regnell, 2000). Kravplaneringen är därmed nära förknippad med
systemtillverkarens prioriteringsarbete och produktstrategi. Ingen av de tillfrågade
respondenterna använder någon renodlad kravplanering, men samtliga använder
företagets produktplan för att bestämma i vilka versioner av systemet som de
identifierade kraven ska realiseras. Respondenterna menar att produktplanen indikerar
hur produkten är tänkt att utvecklas samt vilka delar av systemet som speciellt ska
bearbetas inför varje ny version. Syftet med produktplanen är därför nära förknippat
med det som litteraturen kallar kravplanering. Respondent 1 utnyttjar även till viss del
den tidigare nämnda temaplaneringen för att bestämma i vilka versioner av systemet
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som de identifierade kraven ska realiseras. Enligt respondent 2 avgör även
prioriteringen av de identifierade kraven i vilka versioner av systemet som kraven ska
realiseras (se kapitel 6.2.2).

Trots att det i litteraturen uppfattas som svårt att validera de utvalda kraven i de tidiga
delarna av systemutvecklingsprocessen (se kapitel 5.5.4) försöker samtliga
respondenter att göra detta i så stor utsträckning som möjligt. Kraven valideras då
internt med det interna säljbolaget och återförsäljarna (Respondent 1; Respondent 2)
samt externt genom möten med de befintliga kunderna (Respondent 3). Dessa
kontrollerar att de identifierade kraven tolkats och analyserats på ett korrekt sätt (se
kapitel 6.2.3). Prototyper och betaversioner kan användas för att validera kraven i de
senare delarna av systemutvecklingsprocessen (Deifel, 1998; Sawyer et al., 1999).
Dessa tekniker utnyttjas även av de tillfrågade respondenterna. Respondent 1 gör dock
även interna systemtester under de senare delarna av systemutvecklingsprocessen för
att kontrollera validiteten i systemet. Systemtesterna jämförs då med den
kravspecifikation som är förknippad med den aktuella versionen av systemet (se
kapitel 6.2.3).
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8 Slutsatser
Syftet med detta kapitel är att redovisa de slutsatser som kan dras utifrån den
information som presenterades i analyskapitlet. Kapitlet delas upp efter rapportens två
frågeställningar som förklarades under kapitel 3.2.

8.1 Vad kännetecknar den marknadsinriktade RE-processen i teorin?
I den marknadsinriktade RE-processen utnyttjas både interna och externa källor för
att identifiera de krav som ställs på systemet. De interna och externa källorna utgörs
av:

Interna källor Externa källor

• Tidigare versioner av det aktuella
systemet

• Olika typer av personal som är
involverade i utvecklingsarbetet
med systemet

• Olika typer av kunder

• Olika typer av konkurrenter

• Plattformar som systemet baseras
på

• Tidigare forskningsarbete inom
området

Det finns således fler informationskällor i den marknadsinriktade utvecklings-
situationen som måste undersökas och analyseras än vad det gör i den kundspecifika
utvecklingssituationen. Då kunden/användaren bara utgör en av de tillgängliga
informationskällorna är det systemutvecklarens uppgift att observera samtliga interna
och externa källor och uppdatera de identifierade kraven kontinuerligt så att
eventuella marknadsförändringar och nya behov snabbt identifieras. Därför betraktas
systemutvecklaren som den primära intressenten i den marknadsinriktade RE-
processen.

På grund av den omfattande kravmängden och de krympande utvecklingstiderna
tenderar samtliga marknadsinriktade systemutvecklingsprojekt att innefatta fler
identifierade krav än vad det finns resurser att realisera. Det är därför viktigt att det i
den marknadsinriktade RE-processen finns en definierad och strukturerad
prioriteringsaktivitet som tillåter systemutvecklaren att analysera och utvärdera de
identifierade kraven på ett effektivt sätt. Prioriteringen av de identifierade kraven
underlättar systemutvecklarens arbete med att välja ut de krav som bäst överens-
stämmer med systemets mål och syften. Kravets prioritet ska reflektera kundens
behov och önskemål samt hur väl det överensstämmer med systemtillverkarens
produkt- och marknadsstrategi.

Då det inte finns resurser att realisera samtliga av de identifierade kraven är den
marknadsinriktade systemtillverkaren i behov av att hålla ordning på vilka krav som
realiserats i systemet samt vilka utav de identifierade kraven som det ännu inte funnits
resurser att realisera. Flera marknadsinriktade RE-processer betraktar därför varje
krav som unikt och med en egen livscykel där kravet kan anta ett antal definierade
tillstånd under sin livstid. Då den marknadsinriktade RE-processen i de här fallen
styrs efter kravens tillstånd skulle den kunna betraktas som tillståndsorienterad.

Marknadsinriktade system utvecklas ofta i flera varianter och versioner då de måste
kunna uppfylla ett större antal skiftande behov och önskemål på marknaden.
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Kravspecifikationen i den marknadsinriktade RE-processen måste därför tillåta
specificeringen av motsägande krav och krav som kommer att realiseras i senare
versioner av systemet.

Den marknadsinriktade systemtillverkaren är även i behov av att i förtid kunna
planera framtida versioner av systemet. Kravplaneringen är i den marknadsinriktade
RE-processen av stor strategisk betydelse då den effektiviserar systemtillverkarens
arbete med att fastställa vad som ska utvecklas och när. Kravplaneringen är således
nära förknippad med systemtillverkarens prioriteringsarbete och produktstrategi.
Kravplaneringen tillåter systemtillverkaren att möta kundens behov och önskemål när
de uppkommer, snabbare reagera på och anpassa sig efter marknadsförändringar och
utveckla system av högre kvalitet då systemet lättare uppfyller kundens behov.

Vid den första lanseringen av ett marknadsinriktat system är det i den
marknadsinriktade RE-processen svårt att validera kraven i de tidiga skedena av
systemutvecklingsprocessen. Detta då det inte finns några befintliga kunder att
kontrollera validiteten mot. Prototyper och betaversioner kan utnyttjas för att validera
de utvalda kraven i de senare delarna av systemutvecklingsprocessen, men den
fullständiga valideringen av systemet sker när det lanserats på marknaden och
implementerats bland de tänkta kunderna och användarna.

8.2 Hur tillämpas marknadsinriktad RE i praktiken?
I praktiken utnyttjas flera olika informationskällor för att identifiera befintliga och
kommande behov på marknaden. Krav identifieras genom direkt eller indirekt kontakt
med kunderna. Den egna organisationen är också ofta en av kravställarna på systemet.
Då dessa krav påvisar målsättningen med systemet betraktas de ofta som mer
relevanta än de krav som härstammar ifrån de övriga informationskällorna. Det går
därför att dra slutsatsen att både interna och externa källor i praktiken utnyttjas för att
identifiera de krav som ställs på systemet.

På grund av den stora kravmängden och de begränsade resurserna finns det i
praktiken ingen möjlighet att realisera samtliga av de identifierade kraven i systemet
vid ett tillfälle. Därför analyseras och specificeras samtliga av de identifierade kraven
för att bedöma precisera omfattningen av dem. Detta underlättar det senare arbetet
med att prioritera de identifierade kraven. Prioriteringsbesluten baseras i praktiken på
främst två faktorer:

• Kostnaden som är förknippad med varje identifierat krav jämfört med den
förtjänst som kraven förväntas att ge.

• De identifierade kravens relevans för produktstrategin/produktplanen.

I vissa fall registrerar systemtillverkaren de identifierade kraven i en databas. Detta
underlättar systemtillverkarens arbete med att hålla ordning på vilka utav den stora
mängden krav som redan realiserats i systemet och vilka som väntar på att realiseras i
kommande versioner av systemet.

I praktiken används någon form av planering, strategi eller annat tillvägagångssätt
för att i förväg bestämma i vilka versioner av systemet som de identifierade kraven
ska realiseras. Produktplanen är den planering som i störst utsträckning används för
att bestämma i vilka versioner av systemet som de identifierade kraven ska realiseras,
men även andra typer av planeringar och tillvägagångssätt utnyttjas till viss del.
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Validiteten hos de identifierade kraven kontrolleras i praktiken internt och/eller
externt. Interna validitetskontroller sker med återförsäljare eller interna säljbolag
medan externa validitetskontroller sker direkt med de befintliga kunderna. Betatester
är den teknik som främst används för att kontrollera kravens validitet. Validiteten
kontrolleras ofta i både de tidigare och senare delarna av systemutvecklingsprocessen.

8.3 Jämförelse mellan teori och praktik
Samtliga respondenter involverar många av de aktiviteter och idéer som utifrån
litteraturen kan betraktas som centrala i den marknadsinriktade RE-processen. Dessa
aktiviteter och idéer är:

• Både interna och externa källor måste undersökas för att identifiera befintliga
och kommande behov på marknaden

• Samtliga identifierade krav måste prioriteras då det förekommer fler krav än
vad det finns resurser att realisera

• För att underlätta prioriterings- och urvalsarbetet ska samtliga krav vara
noggrant beskrivna och analyserade

• Prioriteringsbesluten påverkas av kostnaden som är förknippad med varje
identifierat krav jämfört med den förtjänst som kraven förväntas att ge samt de
identifierade kravens relevans för produktstrategin/produktplanen

• Det är viktigt att hålla ordning på vilka krav som realiserats i systemet och
vilka som det ännu inte funnits resurser att realisera. Ett tillvägagångssätt för
att lösa detta problem är att förknippa varje krav med olika tillstånd som
betecknar var kravet befinner sig utvecklingsmässigt.

• Syftet med respondenternas produktplan är nära förknippat med det som
litteraturen kallar kravplanering. Kravplaneringen är av stor strategisk
betydelse då den underlättar arbetet med att fastställa vad som ska utvecklas
och när

• Betaversioner och prototyper används för att kontrollera kravens validitet

Till sist finns det ett antal punkter som inte berörs av den studerade litteraturen men
som beaktas i det praktiska kravhanteringsarbetet. Dessa punkter är:

• Kundspecifika anpassningar av systemet utgör en källa där krav kan
identifieras.

• IT-analytiker, mässor, universitet och högskolor samt internationella
storföretag inom området är källor för att identifiera trender, potentiella
marknadssegment och kommande behov på marknaden.

• Lönsamhetsbedömningar av potentiella marknadssegment är nödvändiga för
att uppskatta de potentiella marknadssegmentens utvecklingsmöjligheter.

• Det identifierade kravens relevans för centrala kärnprocesser i systemet och
olika typer av teman, som används för att profilera systemet på marknaden,
påverkar även prioriteringsbesluten.
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9 Diskussion
Syftet med detta kapitel är att utvärdera rapportens innehåll samt redovisa de
erfarenheter som gjorts under arbetets förfarande. Till sist redovisas även förslag på
fortsatta arbeten inom det valda ämnesområdet.

9.1 Utvärdering av rapporten
Denna rapport förväntades att resultera i en beskrivning av de egenskaper och
aktiviteter som utmärker den marknadsinriktade RE-processen och som i dagsläget
inte stöds av den traditionella RE-processen. Mycket tid under litteraturstudien
användes för att studera en ganska omfattande mängd av den litteratur som berör den
marknadsinriktade RE-processens olika områden. Tanken med detta var att skapa sig
en klar och tydlig bild av hur de olika forskarna inom området betraktar den
marknadsinriktade RE-processen. Då tiden för arbetet varit starkt begränsad är
litteraturstudien inte lika detaljerad som det först var planerat. Den marknadsinriktade
RE-processens kännetecken och centrala aktiviteter är dock tillräckligt beskrivna för
att det ska gå att bilda sig en generell uppfattning om vad den innebär, under vilka
förhållanden den tillämpas och vad som urskiljer den från den traditionella RE-
processen.

Rapporten förväntades även att resultera i en jämförelse mellan de egenskaper och
aktiviteter som kännetecknar den marknadsinriktade RE-processen och hur RE
bedrivs av marknadsinriktade systemtillverkare i praktiken. På grund av svårigheterna
med att få tag på lämpliga respondenter kunde endast tre intervjuer genomföras under
den empiriska undersökningen. Arbetet koncentrerades därför på att erhålla så mycket
information från de tre respondenterna som möjligt och fokusera på litteraturstudien.
Resultatet av intervjuundersökningen kan således inte betraktas som representativt.
Det går trots detta att skapa sig en bild av hur marknadsinriktade systemtillverkare
arbetar med RE i praktiken och dra paralleller till de aktiviteter och idéer som utifrån
litteraturen kan betraktas som viktigast i den marknadsinriktade RE-processen. Det
framgick av jämförelsen mellan teori och praktik att de centrala aktiviteterna och
idéerna i den marknadsinriktade RE-processen tillämpas i praktiken. Dock hade en
mer omfattande intervjuundersökning krävts för att avgöra hur tillämpbara teorierna
bakom den marknadsinriktade RE-processen är i praktiken. Då samtliga av de
tillfrågade respondenterna var väl insatta i utvecklingsarbetet av företagets
standardsystem bör det erhållna intervjumaterialet vara av god validitet.

Det framgick av intervjuundersökningen att respondenternas utvecklingsarbete hade
flera gemensamma kännetecken. Det är svårt att spekulera i varför detta var fallet men
en anledning kan vara att respondenterna är verksamma inom samma område. En mer
omfattande och detaljerad intervjuundersökning hade säkerligen resulterat i fler
olikheter med avseende på respondenternas utvecklingsarbete.

Avslutningsvis kan det sägas att denna rapport kan användas som en grund till mer
detaljerad forskning om den marknadsinriktade RE-processens centrala aktiviteter.
Rapporten kan även användas som utbildningsmaterial till marknadsinriktade system-
tillverkare som saknar kunskap om de idéer och teorier som den marknadsinriktade
RE-processen bygger på.



9 Diskussion

58

9.2 Erfarenheter av det genomförda arbetet
Det genomförda arbetet har visat att det är tidskrävande att genomföra en omfattande
undersökning. Det har även visat sig viktigt att ha klara mål att sträva efter för att inte
förlora fokuseringen på det föreliggande problemet. Trots detta har arbetet ofta tagit
längre tid än vad som först planerats. Det har därför varit viktigt att avsätta mer tid till
rapportens olika delar än vad som först beräknats och tydligt avgränsa de
problemformuleringar som rapporten baseras på.

Genomförandet av ostrukturerade intervjuer gav erfarenheten att det är mycket viktigt
att som intervjuperson vara koncentrerad och fokuserad på syftet med
undersökningen. När respondenten börjar tala fritt runt de ställda frågorna kan det
ibland vara svårt att avgöra om frågorna besvarats på ett korrekt sätt. Trots att
samtalen spelades in visade det sig nödvändigt att föra stödanteckningar för att
kontrollera att respondentens redogörelser verkligen besvarade frågorna och att det
inte fanns några tveksamheter i resultatet. Vikten av tydligt formulerade frågor
uppmärksammades också då vissa av respondenterna ibland hade svårigheter att ge
konkreta svar på de ställda frågorna. Förtydligande följdfrågor var då tvungna att
ställas för att erhålla önskat resultat.

9.3 Framtida arbete
Rapporten har på ett övergripande sätt identifierat och analyserat den
marknadsinriktade RE-processens kännetecken och centrala delar. Det har tidigare
bedrivits forskning kring de centrala aktiviteterna kravprioritering och kravplanering.
Trots detta hade en mer detaljerad studie av dessa aktiviteter varit en intressant
fortsättning på denna rapport.

Under arbetet med litteraturstudien framgick det att det finns en rad tekniker som ska
underlätta och effektivisera systemtillverkarens prioriteringsarbete. En detaljerad
studie av dessa tekniker samt en undersökning av deras praktiska tillämpbarhet hade
exempelvis varit en intressant fortsättning på detta arbete.

Den genomförda undersökningen visade att flera systemtillverkare väljer att registrera
de identifierade kraven i en databas för att lättare kunna hålla ordning på den stora
kravmängden. Hanteringen av krav över längre tidsperioder är idag ett ämne som är i
behov av mycket forskning inom informationssystemområdet. En studie som
undersöker de eventuella sambanden mellan kravhantering och den marknadsinriktade
RE-processen hade även varit ett intressant uppslag till vidare arbete. En utredning av
hur en kravdatabas bör utformas och vilken typ av information den bör innehålla för
att på ett effektivt sätt stödja systemtillverkarens kravhanteringsarbete hade slutligen
varit en intressant uppföljning av denna rapport.
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Bilagor

Bilaga 1 – Intervjufrågor

Bilaga 2 – Intervjusvar Respondent 1

Bilaga 3 – Intervjusvar Respondent 2

Bilaga 4 – Intervjusvar Respondent 3



Bilaga 1

i

Intervjufrågor till företag

Allmänna frågor
1. Vilken position har Du på Ert företag?

2. Vilken roll har Du under Ert systemutvecklingsarbete?

3. Kan Du på ett övergripande sätt förklara Ert arbetssätt för att bestämma vilken
funktionalitet Ert system ska innehålla?

4. Om Ni använder ett förutbestämt arbetssätt, följer den någon speciell metod?

5. Vad upplever Ni som mest problematiskt i Ert arbete med att bestämma
funktionaliteten hos systemet?

Identifiering av krav som ställs från kund/marknad
6. Hur arbetar Ni för att identifiera och kartlägga Era potentiella och befintliga

kunders behov och önskemål samt upptäcka viktiga trender/förändringar på
marknaden?

Kravprioritering och versionsplanering
7. Hur går Ni tillväga för att bestämma vilka av de identifierade kraven som ska

realiseras i systemet?

8. Vad grundar Ni Era beslut på när ni väljer ut vilka av de identifierade kraven som
ska realiseras i systemet?

9. Upplever Ni att det förekommer fler önskemål och krav på Ert system än vad Ni
har resurser att realisera?

10. Hur behandlar Ni de krav som Ni inte har resurser att realisera?

11. Hur går Ni tillväga för att bestämma i vilka versioner av systemet som de
identifierade kraven ska realiseras?

12. Vilken roll har eventuellt en sådan planering i Ert systemutvecklingsarbete som
helhet?

Kontrollering av krav mot kund
13. Hur kontrollerar Ni att de krav som valts ut för att realiseras i systemet verkligen

motsvarar era kunders behov och önskemål?
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Respondent 1

Allmänna frågor

1. Vilken position har Du på Ert företag?

Produktdirektör, ansvarar för företagets standardprodukter.

2. Vilken roll har Du under Ert systemutvecklingsarbete?

Definierar vilka funktioner och egenskaper som ska finnas med i nästkommande
releaser av systemet. Gör sammanställningen av de prioriterade kraven.

3. Kan Du på ett övergripande sätt förklara Ert arbetssätt för att bestämma
vilken funktionalitet Ert system ska innehålla?

När vi tittar på vad som behövs för framtida releaser av systemet så har vi ett antal
källor och kanaler som vi jobbar med. Vår främsta källa för information är våra
säljbolag som vi har nära kontakt med. Genom att kartlägga vad de har funnit, i
sina kontakter med kunderna, vet vi vad som behövs för funktioner i systemet.
Detta är då som sagt en viktig källa.

Vi har också direkt kontakt med vissa större kunder där vi genom möten går
igenom hur de upplever produkten och vad de hade velat se för funktioner i den.
Vi tittar också givetvis på den allmänna utvecklingen på marknaden, vad är det för
trender som gäller inom vårt område, vad är det för slags funktioner som stor
företagen satsar på då dessa ofta är trendsättare inom detta område. Vi har även
kontakt med IT-analytiker för att diskutera vad som kommer att behövas framöver
och vad de ser för trender. Har även lite kontakt med universitet och högskolor för
att se vad forskningen befinner sig för närvarande. Till sist har vi en intern grupp
som består av specialister ifrån olika områden inom koncernen som vi bollar en
hel del idéer med och som hjälper till med olika typer av utredningar.

Vi gör sedan, utifrån det vi hittar bland våra olika källor, förstudier av de olika
önskemålen. Dessa specificeras mer i detalj, hur de ska realiseras och hur de ska
vara uppbyggda och sådana saker. Sen går det här över till vår designavdelning
och de tittar på hur de olika önskemålen rent tekniskt ska lösas i produkten. De
gör dessutom en tidsuppskattning över hur mycket resurser de olika önskemålen
kräver för att kunna realiseras. Förstudierna går även ut på remiss till de olika
säljbolagen innan och efter vår designavdelning bearbetat dem.

När vi nu ser behovena och hur mycket resurser de olika behoven kräver för att
realiseras, det vill säga kostnaden som är förknippade med dem, så gör vi en
prioritering över vad som ska komma med i nästkommande release.

4. Om Ni använder ett förutbestämt arbetssätt, följer den någon speciell metod?

Vi använder en egenutvecklad metod i vårt utvecklingsarbete. Det finns
systemsupport för vissa delar av vårt utvecklingsarbete. Vi har till exempel en
kravdatabas som vissa delar av vår organisation kommer åt och kan titta på och
lägga in kommentarer i.
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5. Vad upplever Ni som mest problematiskt i Ert arbete med att bestämma
funktionaliteten hos systemet?

Prioritera mellan de olika behoven och ha resurser för att kunna realisera så
många av önskemålen på systemet som möjligt. Hitta trender och nya behov är
inte så svårt.

Identifiering av krav som ställs från kund/marknad

6. Hur arbetar Ni för att identifiera och kartlägga Era potentiella och befintliga
kunders behov och önskemål samt upptäcka viktiga trender/förändringar på
marknaden?

Denna fråga besvarade intervjupersonen under fråga två.

Kravprioritering och versionsplanering

7. Hur går Ni tillväga för att bestämma vilka av de identifierade kraven som
ska realiseras i systemet?

Även denna fråga besvarades under diskussionen vid fråga två.

8. Vad grundar Ni Era beslut på när ni väljer ut vilka av de identifierade
kraven som ska realiseras i systemet?

Vi har en produktstrategi som vi faller tillbaka på där vi har definierat vilken typ
av marknad, vilken typ av kunder och vilken typ av funktioner som vi ska vara
specialister på att tillhandahålla. Denna produktstrategi styr en hel del hur vi gör
prioriteringarna i slutändan. Det kan ju vara så att det finns önskemål ifrån en del
kunder om att lägga in en speciell funktionalitet, som kanske ligger utanför vårt
strategiska fönster. Detta styr hur vi gör prioriteringen av dessa önskemål. Detta
betraktas inte som strategiskt viktigt för oss utan detta får vi komplettera på något
annat sätt eller göra specialanpassningar av systemet för just den kunden.

Vi tittar även på hur mycket det kostar att genomföra den aktuella förändringen
eller utvecklingen i tid och pengar, är det värt att genomföra förändringen, det vill
säga hur stor förtjänst kan vi göra genom att genomföra förändringen.

Vi sätter även upp teman för kommande releaser, det vill säga vad är det vi ska
satsa på för att få ett ordentligt genomslag på det området. Detta för att vi inte bara
ska göra små förbättringar av programvaran över de olika versionerna.
Användandet av olika teman hjälper oss även att profilera vårt system på
marknaden.

9. Upplever Ni att det förekommer fler önskemål och krav på Ert system än vad
Ni har resurser att realisera?

Ja, vi har tyvärr inte möjlighet att realisera samtliga krav och önskemål.

10. Hur behandlar Ni de krav som Ni inte har resurser att realisera?

De går tillbaka till ruta noll igen och kommer att finnas med i urvalet till nästa
version av systemet. Dessa krav får dock ingen högre prioritet för att de varit med
en omgång tidigare utan vi måste hela tiden titta på vad marknaden kräver just nu.
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Det är ju inte säkert att de behov som var aktuella för ett år sedan är de som
efterfrågas även nu.

De krav som vi för tillfället inte hade resurser att realisera är dock fortfarande
dokumenterade i vår kravdatabas. Vi behöver därför inte göra någon ny förstudie
på dessa krav, vilket effektiviserar utvecklingsarbetet. De krav som realiseras i
varje version plockas ur kravdatabasen och lagras i en annan databas där det finns
lagrat vilka funktioner som ingår i varje version av systemet.

11. Hur går Ni tillväga för att bestämma i vilka versioner av systemet som de
identifierade kraven ska realiseras?

Vi kör olika typer av teman på de olika releaserna och de krav som är förknippade
med det aktuella temat får då en högre prioritet.

Vi har även en grovplan som indikerar vart vi är på väg med produkten och vad vi
speciellt kommer att titta på inför varje release. Denna grovplanering bygger på
våran affärsstrategi.

12. Vilken roll har eventuellt en sådan planering i Ert systemutvecklingsarbete
som helhet?

Den talar om vart vi strategiskt vill vara med produkten, vilka typer av marknader,
kunder och applikationer vi vill inrikta oss på.

Kontrollering av krav mot kund

13. Hur kontrollerar Ni att de krav som valts ut för att realiseras i systemet
verkligen motsvarar era kunders behov och önskemål?

Vi gör systemtester och följer upp de kravspecifikationer som systemet resulterat
i. Vi gör även betatester med våra dotterbolag och vi gör även testinstallationer av
systemet hos kund, där kunden är med och tittar på systemet och ser hur det
fungerar. Detta är ofta kunder som bestämt sig för att uppgradera till den nya
versionen av systemet.
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Respondent 2

Allmänna frågor

1. Vilken position har Du på Ert företag?

Teknisk produktchef

2. Vilken roll har Du under Ert systemutvecklingsarbete?

Deltagare i det interna och externa produktrådet, involverad i prioriteringen och
specificeringen av de identifierade kraven.

3. Kan Du på ett övergripande sätt förklara Ert arbetssätt för att bestämma
vilken funktionalitet Ert system ska innehålla?

De externa produktråden består av intresserade återförsäljare och en representant
ifrån den egna organisationen.

Det interna produktrådet består av VD: n, produktchefen, den tekniska
produktchefen och utvecklingschefen.

Det externa produktrådet tar emot förslag till utveckling ifrån återförsäljare och
kunder. Även det externa produktrådet i sig kan komma med förslag till
utveckling. Det finns flera externa produktråd som är inriktade på olika områden
och dessa tar endast emot de utvecklingsförslag som berör deras områden. Det
externa produktrådet granskar sedan utvecklingsförslagen för att se om de är
intressanta att ta med i en kommande version av systemet. Om de finner
utvecklingsförslaget intressant beskriver de kravet översiktligt (grovspecificerar
det) och därefter prioriteras det.

Kunder kan även beställa utveckling direkt av oss för att de är i behov av en
speciell funktionalitet. Denna funktionalitet kan sedan bli standard i systemet om
den betraktas som viktig för systemets marknadsprofil och att fler kunder kan
tänkas ha ett behov av denna funktionalitet.

De utvecklingsförslag som de externa produktråden anser som mest relevanta
förmedlas sedan vidare till det interna produktrådet. Då det inte finns resurser att
realisera samtliga av dessa utvecklingsförslag så sätter det interna produktrådet
ihop en budget för den kommande versionen. Det interna produktrådet gör sedan,
tillsammans med de drivande representanterna ifrån de externa produktråden, den
slutgiltiga prioriteringen och bestämmer således vilken funktionalitet som ska
realiseras i den kommande versionen av systemet. Resterande utvecklingsförslag
hänvisas sedan till senare versioner av systemet. Efter den slutgiltiga
prioriteringen detaljspecificeras de utvalda krav som är aktuella i den kommande
versionen av systemet. De externa produktråden där kraven härstammar ifrån kan
då kontaktas för att ge en utförlig beskrivning och redogörelse av de utvalda
kraven.
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4. Om Ni använder ett förutbestämt arbetssätt, följer den någon speciell metod?

Utvecklingsmiljön styr vårt sätt att arbeta. Vet inte om det följer någon speciell
metod men det är vårt sätt att arbeta.

5. Vad upplever Ni som mest problematiskt i Ert arbete med att bestämma
funktionaliteten hos systemet?

Svårt att avgöra om ett utvecklingsförslag ska betraktas som standardmässigt eller
kundspecifikt. Prioriteringen upplevs som problematisk då det är svårt att ställa de
olika utvecklingsförslagen mot varandra.

Identifiering av krav som ställs från kund/marknad

6. Hur arbetar Ni för att identifiera och kartlägga Era potentiella och befintliga
kunders behov och önskemål samt upptäcka viktiga trender/förändringar på
marknaden?

Här är vi i händerna på våra återförsäljare då det är de som har den direkta
kontakten med kunderna. De känner vad kunderna efterfrågar och registrerar
systemets starka respektive svaga sidor då de följer systemets utveckling gentemot
konkurrerande system. Denna kunskap förmedlas sedan till de externa
produktråden.

Supportavdelningen tar även emot utvecklingsförslag då inkomna felrapporter ofta
kan visa sig vara utvecklingsförslag istället för felanmälningar. Dessa
utvecklingsförslag lagras i en databas där de nyinkomna utvecklingsförslagen
kontinuerligt undersöks för att se om de är intressanta för vidare bearbetning. De
utvecklingsförslag som inte är intressanta för vidare bearbetning förkastas.

Det interna produktrådet formulerar även egna utvecklingsförslag som påvisar
vart vi vill komma med produkten. Dessa utvecklingsförslag utgör ofta
huvuddelen av funktionaliteten i den kommande versionen av systemet.

Även mässor och litteratur används för att hitta nya utvecklingsmöjligheter.

Kravprioritering och versionsplanering

7. Hur går Ni tillväga för att bestämma vilka av de identifierade kraven som
ska realiseras i systemet?

Det externa produktrådet analyserar de utvecklingsförslag som finns lagrade i
databasen och med hjälp av den första prioriteringen så sammanställs de krav som
betraktas som mest relevanta och dessa förmedlas sedan vidare till det interna
produktrådet.

Det interna produktrådet sätter sedan ihop en budget för den kommande
versionen. Det interna produktrådet gör sedan, tillsammans med de drivande
representanterna ifrån de externa produktråden, den slutgiltiga prioriteringen och
bestämmer således vilken funktionalitet som ska realiseras i den kommande
versionen av systemet. Den utvalda funktionaliteten är en blandning av de externa
produktrådens utvecklingsförslag och det interna produktrådets egna idéer.
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8. Vad grundar Ni Era beslut på när ni väljer ut vilka av de identifierade
kraven som ska realiseras i systemet?

Egen erfarenhet av vad våra kunder efterfrågar tillsammans med kostnaden som är
förknippad med att realisera kravet i fråga.

9. Upplever Ni att det förekommer fler önskemål och krav på Ert system än vad
Ni har resurser att realisera?

Ja det förekommer alltid fler önskemål än vad vi har resurser att realisera.

10. Hur behandlar Ni de krav som Ni inte har resurser att realisera?

De ligger kvar i kravdatabasen med sin prioritet. Varje registrerat krav i databasen
är förknippat med en status som betecknar vilket tillstånd kravet befinner sig i.

Registrerat, kravet är registrerat i databasen.

Prel.Planerat, kravet är bedömt och betraktas som ett lämpligt utvecklingsförslag.
Kravet erhåller här en prioritet.

Avförd, kravet kommer inte att bearbetas vidare av någon anledning.

Avlutad, kraven är realiserade i systemet.

När kravet väl registrerats i databasen så tas det inte bort.

11. Hur går Ni tillväga för att bestämma i vilka versioner av systemet som de
identifierade kraven ska realiseras?

Prioriteringen av utvecklingsförslagen avgör detta. Det interna produktrådet har
även planer där det framgår vart vi vill hamna med produkten. Dessa planer avgör
till viss del i vilka versioner utvecklingsförslagen realiseras.

12. Vilken roll har eventuellt en sådan planering i Ert systemutvecklingsarbete
som helhet?

Det interna produktrådets utvecklingsförslag som är förknippade med
utvecklingsplanen får en större andel av den uppsatta budgeten. De
utvecklingsförslag som kommer ifrån de externa produktråden får dock alltid en
viss andel av budgeten och kommer därför till viss del att realiseras i de olika
versionerna av systemet.

Kontrollering av krav mot kund

13. Hur kontrollerar Ni att de krav som valts ut för att realiseras i systemet
verkligen motsvarar era kunders behov och önskemål?

Vi skickar ut betaversioner till kunder som är intresserade av en viss funktionalitet
i systemet och kan därigenom kontrollera hur väl funktionen uppfyller de
ursprungliga önskemålen.
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Respondent 3

Allmänna frågor

1. Vilken position har Du på Ert företag?

Utvecklingschef för vår standardprodukt.

2. Vilken roll har Du under Ert systemutvecklingsarbete?

Arbetar som projektledare under arbetet med de olika versionerna, leder dock inte
själva utvecklingsarbetet utan ansvarar för prioriteringen av kraven och
sammanställningen av kravspecifikationen. Sköter även kommunikationen med
ledningen och marknadsavdelningen. Kan säga att jag är en typ av
produktansvarig som inte är involverad i försäljningen av produkten.

3. Kan Du på ett övergripande sätt förklara Ert arbetssätt för att bestämma
vilken funktionalitet Ert system ska innehålla?

Vi har många intressenter till systemet. En av dessa intressenter är då våra
befintliga kunder där varje kund har en kundansvarig person på vårt företag som
fungerar en kanal mellan kunden och oss.

En annan kanal för de befintliga kunderna är vår användarförening, som vi har
möte med en gång per år. På dessa möten diskuterar vi befintliga versioner och de
planer vi har för framtida versioner av systemet. Om kunderna under dessa möten
anser att vi prioriterat bort vissa av deras önskemål, så kan de reagera gentemot
kundansvarig eller gå ihop i användarföreningen och således reagera som en
starkare kravställare. Användarföreningen och användarmötena är de forum vi
utnyttjar för att hålla våra kunder informerade om vad som händer med vår
produkt.

Ytterligare en informationskanal är vår sälj- och marknadsavdelning som vi
utnyttjar för att bryta oss in på marknadssegment där vi inte är så stora. Här får vi
omedelbart en tydlig respons på om vår produkt innehåller den funktionalitet som
marknadssegmentet kräver.

Vår egen organisation är naturligtvis också en kravställare i systemutvecklings-
projekten. Detta kan vara krav som våra kundansvariga identifierat i sin dialog
med kunderna men som kanske inte tagits upp under användarmötena.

Sedan har vi inledande möten där en referensgrupp på ett övergripande plan
bestämmer vad vi ska inrikta oss på i den kommande versionen. Denna
referensgrupp innehåller enbart folk ifrån vårt eget företag. Efter detta utreds de
olika utvecklingsförslagen för att bedöma och precisera omfattningen av dem. När
vi sedan har mer utförlig information om utvecklingsförslagen så prioriteras dessa
i referensgruppen. Prioriteringarna kan sedan stämmas av med användar-
föreningen på ett användarmöte om detta ligger rätt i tiden. Arbetet hittills kan
betraktas som en utredningsfas i systemutvecklingsprojektet.

Projektet är nu mer konkret, vi vet vad vi ska arbeta med och de inledande
utredningarna visar omfattningen av de krav som ska realiseras. Tidsramarna för
projektet fastställs således vid den här tidpunkten. Projektet delas sedan in i
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delprojekt som driver de olika utvecklingsaktiviteterna framåt. Vid utvecklingen
av ny funktionalitet tar vi även hjälp av externa konsulter som utnyttjas som
bollplank i specificeringsarbetet.

4. Om Ni använder ett förutbestämt arbetssätt, följer den någon speciell metod?

Vi har en utvecklingsmetod som är en ”nedbantad” version av RUP. Trots att
metoden är ”nedbantad” upplever vi den ändå som omfattande.
Utvecklingsmetoden passar bäst när det gäller utvecklingen av helt ny
funktionalitet. Många av kraven är dock inte förknippat med ny funktionalitet och
då används inte utvecklingsmetoden. Då går vi mer på rutin men vi försöker ändå
arbeta på ett iterativt sätt under utvecklingsprocessen.

5. Vad upplever Ni som mest problematiskt i Ert arbete med att bestämma
funktionaliteten hos systemet?

Att åstadkomma önskad funktionalitet inom de tidsramar som vi tycker att vi har.
Det vill säga att kunna väga prioriteringarna gentemot de givna tidsramarna.

Identifiering av krav som ställs från kund/marknad

6. Hur arbetar Ni för att identifiera och kartlägga Era potentiella och befintliga
kunders behov och önskemål samt upptäcka viktiga trender/förändringar på
marknaden?

Hur de arbetar för att identifiera befintliga kunders behov och önskemål
diskuterades grundligt under fråga två.

Vår sälj- och marknadsavdelningen har till uppgift att kontinuerligt bearbeta
markanden och hitta nya marknadssegment. Eftersom vår produkt är väldigt
specialinriktad så gäller det för oss att identifiera marknadssegment där vår
produkt passar in. När vi hittar ett potentiellt marknadssegment så gör vi
lönsamhetsbedömningar för att bedöma hur stort marknadssegmentet kan bli om
vi uppfyller de behov som finns där.

Kravprioritering och versionsplanering

7. Hur går Ni tillväga för att bestämma vilka av de identifierade kraven som
ska realiseras i systemet?

Vi har ett antal kärnprocesser som vi vill följa i utvecklingen och stödja i vår
produkt. De identifierade krav som ligger närmast dessa kärnprocesser prioriteras
högre än de krav som inte gör det.

Vi har även en form av produktplan som visar de långsiktiga målen med
produkten. Denna produktplan tar vi hänsyn till under utvecklingsarbetet och när
vi väljer ut de krav som ska realiseras i systemet har vi i åtanke vad som ska göras
i kommande versioner av systemet. Vi utvecklingen av en kommande version av
systemet koncentrerar vi ofta resurserna på de moduler i systemet som ligger i
linje med produktplanen. De krav som då är förknippade med de moduler som
främst ska utvecklas får då en högre prioritet i utvecklingsarbetet.
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8. Vad grundar Ni Era beslut på när ni väljer ut vilka av de identifierade
kraven som ska realiseras i systemet?

Besluten grundas egentligen på att försöka maximera intäkterna för företaget.
Målet med den funktionalitet som vi väljer att realisera är naturligtvis att behålla
befintliga kunder och värva nya kunder till systemet. När vi prioriterar jämför vi
således vad det kostar att realisera ett krav med den förtjänst som vi uppskattar är
förknippad med kravet i fråga.

9. Upplever Ni att det förekommer fler önskemål och krav på Ert system än vad
Ni har resurser att realisera?

Ja, så är det.

10. Hur behandlar Ni de krav som Ni inte har resurser att realisera?

Om det bland dessa skulle finnas krav som bara vissa av våra kunder är
intresserade av så diskuterar vi kundspecifika lösningar av kraven med de berörda
kunderna.

Det kan även vara så att det finns krav som vi bedömer att vi inte har kompetens
att realisera själva men som kanske kan realiseras i samarbete med ett annat
företag med bättre kunskap inom området. Då undersöks dessa möjligheter för att
kunna realisera kraven.

Är det krav som flera av våra kunder är i behov av, men som vi inte har resurser
att realisera i den kommande versionen av systemet, hamnar dessa krav på
väntelistan för att kunna realiseras i senare versioner.

11. Hur går Ni tillväga för att bestämma i vilka versioner av systemet som de
identifierade kraven ska realiseras?

Vi har en planering där det framgår vilka delar av systemet vi ska koncentrera vår
utveckling på i de kommande versionerna av systemet. Denna planering grundar
sig på de långsiktiga mål som vi har med produkten.

12. Vilken roll har eventuellt en sådan planering i Ert systemutvecklingsarbete
som helhet?

Produktplaneringen utgör grunden för den övergripande prioriteringen.

Kontrollering av krav mot kund

13. Hur kontrollerar Ni att de krav som valts ut för att realiseras i systemet
verkligen motsvarar era kunders behov och önskemål?

När det gäller utvecklingen av funktionalitet mot våra befintliga kunder så
kontrollerar vi att denna motsvarar deras ursprungliga önskemål på användar-
mötena.

När det gäller utvecklingen av funktionalitet mot potentiella kunder så är det
svårare att kontrollera hur väl denna uppfyller deras önskemål. När vi väl bestämt
oss för att ge oss in på ett nytt marknadssegment så anser vi att vi har den
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kompetens som krävs för att avgöra vad kunderna vill ha. Känner vi att vi inte har
den kompetensen så ger vi oss inte in på det marknadssegmentet själva utan
försöker hitta en samarbetspartner som är bättre insatt i det aktuella området.

Om det är kunder som är intresserade av en viss funktionalitet kan vi låta dessa
testa funktionen innan den definitivt realiseras i den slutgiltiga versionen. Detta
under villkoret att inget större ominstallationer krävs som stör kunden i sitt
dagliga arbete.


