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Användarmedverkans betydelse vid kravinsamling 

Magnus Persson (a00magpe@student.his.se)

Sammanfattning
Litteraturen förespråkar hur viktigt det är att involvera användarna i 
systemutvecklingsprocessen, speciellt när kraven skall samlas in för att slutligen 
resultera i en kravspecifikation. Det krävs dock att användare och systemutvecklare 
samarbetar på ett bra sätt och förstår varandra.

Undersökningen som genomförts i denna rapport syftar till att skapa en förståelse för 
hur en kravspecifikation kan tas fram i analysfasen, samt att undersöka hur 
kravinsamlingen har genomförts mellan TietoEnator och Timrå kommuns 
förvaltningar miljö och bygg och kultur och fritid. Utifrån detta är målet att klargöra 
vad i analysfasen som kan vara orsaken till att kraven som ställts utav miljö och bygg-
och kultur och fritidsförvaltningen inte riktigt är uppfyllda. Undersökningen började 
med en litteraturstudie för att få en förståelse för hur en kravspecifikation kan tas fram 
i analysfasen. Resultatet visade bl.a. att när kraven skall samlas in är kommunikation 
och kontakt med användarna mycket viktigt. Undersökningen fortsatte sedan med 
intervjuer av anställda på förvaltningarna och TietoEnator för att få en förståelse för 
hur deras kravinsamling hade fungerat. Resultatet visade bl.a. att någon 
kravspecifikation inte arbetats fram när hemsidan skulle utvecklas. Resultatet visade 
dessutom att samarbetet mellan TietoEnator och förvaltningarna inte har fungerat 
tillfredsställande, och att förvaltningarna och TietoEnator är oeniga om hur stor del av 
kraven som är uppfyllda.  

Nyckelord: Användarmedverkan, användare, systemutveckling, systemutvecklare, 
krav, kravspecifikation. 
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1 Introduktion 

Enligt Andersen (1994) använder många verksamheter idag någon form av 
informationssystem i det dagliga arbetet. Informationssystemets vanligaste uppgift är 
att tillhandahålla information som skall hjälpa verksamheten att uppnå sina mål och 
förbättra effektiviteten. Andersen (1994) menar att ett informationssystem ofta 
förbättrar arbetet i en verksamhet och kan ibland vara nödvändig för att kunna hantera 
den information som finns i verksamheten. Avison och Fitzgerald (1995) menar även 
att ett väl fungerande informationssystem som tjänar sin verksamhet är en 
konkurrensfördel. Tyvärr händer det att företag inte är nöjda med 
informationssystemets funktionalitet.  

Enligt Flensburg (1987) anser ofta systemutvecklarna att systemet som 
implementerats är mycket bra men det visar sig alltför ofta att kvaliteten för 
användarna inte är speciellt hög. Ett informationssystem kan vara välfungerande, 
väldokumenterat och riktigt utformat, men bidrar informationssystemet inte till att 
verksamheten i något avseende blir bättre går det inte riktigt att säga att systemet har 
en hög kvalitet eller att det uppfyller användarnas krav på ett bra sätt. Detta menar 
Flensburg (1987) och Lennerlöf (1993) kan bero på många olika faktorer men 
understryker att problemet ofta är att användarnas krav inte har samlats in på ett bra 
sätt i analysfasen. För att komma till rätta med detta problem och kunna utveckla 
effektiva och väl fungerande informationssystem måste förbättringar göras i 
systemutvecklingsprocessens analysfas. 

Kravinsamling är en mycket viktig del i analysfasen enligt Andersen (1994) eftersom 
den används för att fastställa kravspecifikationen som sedan skall användas för att 
utveckla ett väl fungerande informationssystem. Enligt Gunnarsson, Samuelsson och 
Svensson (1999) samt Faulkner (2000) är en kravspecifikation det dokument som 
beskriver systemets funktionalitet samt i vilka situationer funktionaliteten skall 
användas. Dokumentet skall även fungera som ett kommunikationsunderlag mellan 
användare och systemutvecklare för att underlätta förståelsen under arbetsprocessen. 
Enligt Oskarsson (1994) är det viktigt att en kravspecifikation uppfyller vissa krav. 
Det viktigaste kravet enligt författaren är att kravspecifikationen skall vara begriplig 
för de som behöver läsa den. Om användarna inte anser att kravspecifikationen 
beskriver vad som efterfrågats är det ingen idé att fortsätta arbetsprocessen. Enligt 
Karlsson (1996) finns det olika sorters krav och de vanligaste är funktionella och icke-
funktionella krav. Alla olika krav skall dokumenteras i en kravspecifikation som 
sedan skall utgöra grunden för det fortsatta systemutvecklingsarbetet. Brister i en 
kravspecifikation kan få stora konsekvenser längre fram i utvecklingen av 
informationssystemet (Karlsson, 1996). 

En av de viktigaste faktorerna enligt Gunnarsson m.fl. (1999) för att en 
kravspecifikation skall bli lyckad, är att användarna involveras under processens 
gång. Om användarna är involverade i processen är möjligheten större, än om de inte 
var involverade, att det slutliga informationssystemet uppfyller den funktionalitet som 
användarna begär. Oskarsson (1994) håller med om detta och menar även att det är 
viktigt att involvera användarna vid kravinsamlingen eftersom systemutvecklaren inte 
själv kan specificera allt systemet skall klara av att göra. Användarna skall i 
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samarbete med systemutvecklarna arbeta fram kraven på systemet samt precisera 
vilka problem som är aktuella för att det skall kunna leda till en lyckad 
implementation av det blivande informationssystemet (Flensburg, 1987). 

Detta examensarbete avser att skapa en förståelse för hur en kravspecifikation kan tas 
fram i analysfasen samt att undersöka vad i analysfasen som kan vara orsaken till att 
kraven som miljö och bygg- och kultur och fritidförvaltningen begärt inte riktigt är 
uppfyllda.

I kapitel 2 beskrivs nödvändig bakgrundsinformation för att få en förståelse för 
problemområdet och problemspecificeringen som redovisas i kapitel 3. I kapitel 3 
redovisas även delmål som ligger till grund för rapportens slutliga resultat. I kapitel 4 
följer en beskrivningen på metoden som har använts i rapportens undersökning. I 
kapitel 5 presenteras resultaten på rapportens delmål. I kapitel 6 sker en diskussion 
kring arbetets delmål och i kapitel 7 presenteras de slutsatser som dragits utifrån 
resultatet.
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2 Bakgrund 
Detta kapitel kommer att ge en inledande förklaring till området användarmedverkan i 
systemutvecklingsprocessen. Information kring området kommer att presenteras för 
att läsaren ska få en förståelse för vilken betydelse användarna har i 
systemutvecklingsprocessen. Kapitlet omfattar begrepp som användare, 
användarmedverkan, systemutveckling, krav, kravspecifikation m.m.    

2.1 Systemutveckling 

Enligt Andersen (1994) så kallas skapandet av ett informationssystem vanligtvis för 
systemutveckling. Ett informationssystem består av information, system, mjuk- och 
hårdvara m.m. Information står för kunskaper, upplysningar om faktiska eller tänkta 
förhållanden. Information kan vara ofullständig eller helt felaktig. Med system menas 
att det finns ett mönster, alltså en ordning eller ett sammanhang. Mjukvara kan vara 
ett program som används i datorn och hårdvara kan vara t.ex. hårddisk eller processor. 
Ett informationssystem används för insamling, bearbetning, lagring, överföring och 
presentation av information (Andersen, 1994). 

Flensburg (1987) menar däremot att systemutveckling har med administration, 
informationsbehandling och datorer att göra.  Författaren definierar systemutveckling 
som en process där en dator skall kunna användas för att effektivisera det 
administrativa arbetet i en verksamhet. Bandyo-padhyay (2000) anser att 
systemutveckling innebär att ett informationssystem utvecklas utifrån användarnas 
krav och önskemål. Utvecklingen sker genom bl.a. programmering, design, test och 
implementation.  Bansler (1987, sid. 6) anser att ordet systemutveckling inte har 
någon bra definition men beskriver det i alla fall som följande:  

"Med systemutveckling menar jag de aktiviteter som utförs i anknytning 
till en verksamhet med avsikt att förändra arbetsprocesserna och 
arbetsorganisationen inom verksamheten genom utveckling och införande 
av nya datasystem.”

Enligt Andersen (1994) är det av stor betydelse att utvecklingen av ett 
informationssystem inte får ses som en isolerad händelse, utan måste ske parallellt 
med att medarbetare och organisation utvecklas. Författaren menar även att 
användarnas uppgift i utvecklingsprocessen är att redogöra för vad 
informationssystemet skall klara av för att underlätta deras arbete och 
systemutvecklarens roll är att avgöra om detta är tekniskt möjligt. Detta håller Sarker 
och Lee (1999) med om efter att gjort en undersökning på ett misslyckat projekt där 
systemutvecklarna hade utvecklat ett informationssystem isolerat från användarna. 
Oro hade spridit sig bland användarna om vad som höll på att hända och när det nya 
informationssystemet slutligen implementerades visade det sig att det inte var till 
någon hjälp för användarnas arbetsuppgifter (Sarker & Lee, 1999).
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2.1.1 Systemutvecklare 

Enligt Andersen (1994) är utveckling av ett informationssystem ett särskilt yrke som 
kräver särskilda kunskaper om bl.a. metoder och tekniker i utvecklingsarbetet. Dessa 
yrkesutövare kallas för systemutvecklare och arbetar med alla arbetsuppgifter inom 
systemutvecklingen.  

Enligt Lundberg och Young (2001) är en systemutvecklare den person vilket allt 
kretsar kring i samband med systemutveckling. Denna person skall enligt författaren 
besitta en del egenskaper som bl.a. fungera som en ledare, vara ett stöd för 
användarna, kunna arbeta självständigt och inneha förmågan att kunna kommunicera 
med övriga deltagare på ett bra sätt. Denna beskrivning på systemutvecklare håller 
Gunnarson m.fl. (1999) med om och lägger till att personen även skall ta ansvar för 
att skapa en plan över vad som skall utföras i respektive steg i t.ex. livscykelmodellen 
.

2.1.2 Livscykelmodellen 

Inom systemutveckling finns det flera olika modeller som används för utveckling av 
informationssystem. Andersen (1994) och Gunnarsson m.fl. (1999) beskriver en 
modell kallad livscykelmodellen. Modellen ger en bild av arbetsuppgifterna och de 
olika intressenternas roll i utvecklingen. Bakgrunden till modellen är att 
systemutvecklingen skall följa informationssystemets process, från det att tanken på 
ett nytt system föds till ett färdigt och implementerat informationssystem. Vid 
utveckling av ett system anser Andersen (1994) att följande faser skall ingå: 

1. Förändringsanalys.
2. Analys.
3. Utformning. 
4. Realisering. 
5. Implementering. 
6. Förvaltning och drift. 
7. Avveckling.

Förändringsanalys: Förändringsanalysfasen avslöjar om ett bättre informationssystem 
verkligen löser verksamhetens problem. Fasen kan visa att verksamheten har problem 
som inte kan lösas med hjälp av systemutveckling, problemen kanske från början 
kommer från verksamheten i sig.  I fasen undersöks vilka förändringsbehov som 
verksamheten verkligen har samt vilka problem och möjligheter som finns. 
Förändringsanalysen är så viktig att verksamhetsledaren inom en avdelning, samt 
medarbetare med en central befattning måste medverka i systemutvecklingsprocessen 
för att informationssystemet skall uppfylla de krav som ställts på systemet (Andersen, 
1994).

Analys: Enligt Andersen (1994) är analysfasen viktig i livscykelmodellen eftersom 
den används för att fastställa kravspecifikationen. En kravspecifikation är ett 
dokument som ger en beskrivning av de krav användarna ställer på det kommande 
informationssystemet d.v.s. vad informationssystemet skall kunna uträtta. Det är 
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viktigt att användarnas krav är tydligt dokumenterade och uttryckta så att 
informationssystemet kan utvecklas i rätt riktning för användarna. Skulle felaktiga 
krav samlas in i analysfasen kan det medföra stora kostnader eftersom utvecklarna 
måste börja om från start med att analysera fram de krav som är korrekta. För att ta 
fram en kravspecifikation skall användarna involveras i analysfasen för att beskriva 
sina önskemål medan systemutvecklarna skall hitta en teknisk lösning som bäst 
uppfyller användarnas önskemål (Andersen, 1994). Denna teori stödjer även 
Gunnarsson, Samuelsson och Svensson (1999) samt att de understryker att målet med 
informationssystemet är väldigt viktigt att specificera för att kunna finna rätt 
användare att involvera i kravinsamlingen.  

Utformning: I utformningsfasen handlar det om att bedöma och bestämma en 
principiell teknisk lösning samt välja aktuell utrustning. Fasen kan delas in i två delar: 
val av principiell teknisk lösning och utformning av aktuell teknisk lösning. Den 
principiella tekniska lösningen handlar om att välja vad som skall datoriseras samt 
vad som skall ske manuellt. I den aktuella tekniska lösningen handlar det om att välja 
filstruktur samt utvecklingsverktyg (Andersen, 1994). 

Realisering: Enligt Andersen (1994) handlar realiseringsfasen om att utarbeta själva 
informationssystemet samt att göra detaljerade beskrivningar av tekniska lösningar. 
Realisering består av bl.a. programmering vilket innebär att informationssystemets 
instruktioner skrivs ner. Detta arbete sker utifrån det material som arbetats fram i 
utformningsfasen (Andersen, 1994). 

Implementering: Implementeringsfasen handlar om att systemet sätts i drift i 
verksamheten. Detta kan utföras på olika sätt, antingen kan två system köras samtidigt 
tills det är helt säkert att det nya systemet fungerar som det skall, eller så stängs 
tidigare system och det nya används direkt (Andersen, 1994). 

Förvaltning och drift: Förvaltnings- och driftsfasen ligger utanför 
systemutvecklingens område. Förvaltning innebär att följa upp systemets kvalitet och 
eventuellt avgöra om förbättringar skall utföras i systemet. Drift innebär att se till att 
systemet fungerar felfritt för användarna (Andersen, 1994). 

Avveckling: Avvecklingsfasen handlar om att ett nytt system tar över det gamla 
systemets uppgifter eller att verksamheten som använder sig av systemet läggs ned. 
Ett informationssystem har inte ett evigt liv utan avvecklas efter en tid (Andersen, 
1994).

Denna rapport kommer att fokusera på användarmedverkan och kravinsamling i 
analysfasen eftersom det är den viktigaste fasen beträffande detta arbetes 
problemspecificering. Övriga faser är också viktiga för att det slutliga systemet skall 
fungera enligt de tidigare ställda kraven.

2.2 Användarmedverkan i systemutveckling 

Inom systemutveckling finns det olika strategier för hur mycket användarna ska 
kunna inverka på utvecklingen av ett informationssystem (Andersen, 1994). 
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Möjligheten att inverka på utvecklingen delas in i en skala från expertdominerad till 
användarledd systemutveckling. Författaren skriver att det finns en mellanstrategi som 
innebär att systemutvecklarna och användarna samarbetar med utvecklingsuppgifterna 
och är även den mest prövade och använda strategin.

I expertdominerad systemutveckling har systemutvecklarna ansvaret att ta fram en 
tänkbar lösning. I denna strategi menar författaren att användarna inte har någon 
större inverkan på informationssystemet då systemutvecklarna har möjligheten att helt 
ignorera användarnas synpunkter på bl.a. de yttre egenskaperna på systemet. Yttre 
egenskaper är de egenskaper som användarna är mest intresserad utav. Dessa 
egenskaper kan vara önskemål som användarna ställt på systemets funktionalitet som 
t.ex. informationssystemets maximala svarstid vid terminaldialoger. Naturligtvis kan 
dessa egenskaper variera beroende på användarnas mål och bakgrund. Andersen 
(1994) skriver att expertdominerad systemutveckling väljs då uppdragsgivaren tror att 
alla inom verksamheten har samma intressen för vad informationssystemet bör kunna 
göra samt att strategin ger snabba resultat och kräver lite resurser 

Användarledd systemutveckling menar Andersen (1994) är bäst när den kombineras 
med användning av standardsystem eftersom användarna själva inte behöver utforma 
de inre egenskaperna i informationssystemet. Ett standardsystem är ett färdigutvecklat 
program d.v.s. den traditionella programmeringen behövs inte göras. Inre egenskaper 
är enligt författaren de egenskaper som krävs för att verkställa de önskade yttre 
egenskaperna. För att kunna definiera systemets inre egenskaper måste de yttre 
egenskaperna vara kända. Exempel på inre egenskaper är: processorkraft och 
lagringskapacitet. I användarledd systemutveckling leder användarna system-
utvecklingen utan något direkt samarbete med systemutvecklarna. Systemutvecklarna 
kan kontaktas för att få hjälp med metoder och tekniska problem men i övrigt skall 
användarna utföra arbetet själva. Andersen (1994) menar att denna strategi inte är att 
föredra eftersom det finns utbildade systemutvecklare som kan bidra till ett bättre 
resultat. Användarledd systemutveckling begränsas ofta till vissa uppgifter som t.ex. 
mindre program som hämtar information från en existerande databas. Strategin 
används bl.a. när systemutvecklare är upptagna med mycket arbete vilket resulterat i 
att det tar lång tid innan de kommer i gång med den aktuella verksamheten.  

Mellanstrategin som är den mest prövade strategin fungerar på så sätt att 
systemutvecklaren och användaren tillsammans utvecklar informationssystemet. 
Användarna bidrar till kravspecifikationen med de yttre egenskaperna och 
systemutvecklarna med de inre egenskaperna för att avgöra om det bl.a. är tekniskt 
möjligt (Andersen, 1994). 

Enligt Andersen (1994) är användarnas medverkan i systemutvecklingen viktig för att 
systemutvecklarna skall få reda på information om vilka önskemål och krav 
användarna vill att systemet skall inneha. Dessa önskemål och krav är viktiga för att 
det slutliga resultatet skall stödja den funktionalitet som användarna begärt. Katzeff 
(1998) och Grundén (1992) håller med om detta men framhäver att användarna har 
ofta svårt att uttrycka sina önskemål och krav i det språk som systemutvecklaren 
använder sig av. Detta menar författarna kan skapa förvirring bland både användare 
och systemutvecklare när kraven skall samlas in för att resultera i en 
kravspecifikation.
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Enligt Avison och Fitzgerald (1995) är användarmedverkan viktig för att rätt beslut 
skall fattas gällande design och vilken funktionalitet informationssystemet skall 
stödja. Om användarna utesluts från utvecklingsprocessen och beslutsfattande menar 
författarna att det slutliga resultatet ofta inte blir lyckat.  Användarna är även viktiga 
för att pröva hur den tekniken som används under utvecklingsarbetet kommer att 
påverka det dagliga arbetet. 

2.2.1 Användare 

Enligt Andersen (1994) är en användare en person som är expert inom det område 
som systemet stödjer. Avison och Fitzergerald (1995) menar att en användare är alla 
som arbetar med systemet men som inte är dataexperter. 

Enligt Faulkner (2000) kan användarna delas in i olika kategorier. Följande olika 
kategorier av användare beskrivs: 

Direkta användare: Användare som använder systemet själva för att utföra 
sina arbetsuppgifter t.ex. personalen på en turistbyrå.

Indirekta användare: Användare som inte arbetar inom organisationen där 
systemet är implementerat utan använder det genom en direktanvändare t.ex. 
en kund som beställer en resa genom personalen på turistbyrån.

Fjärranvändare: Är användare som inte använder systemet själva men som 
använder systemets output. Användare som bara tillfälligt utnyttjar systemet 
t.ex. resenärer som läser avgångstiderna på en skärm. 

Supportanvändare: Användare som är del av det administrativa och tekniska 
team som ser till att systemet fungerar som det skall. Användare som har stora 
kunskaper inom området t.ex. systemadministratörer. 

Denna rapport kommer att fokusera på användare av kategorin supportanvändare och 
fjärranvändare eftersom det passar bäst in i detta arbetets problemspecificering. 
Supportanvändarna i denna rapport kommer bl.a. vara de dataansvariga personerna på 
Timrå kommuns miljö och bygg- och kultur och fritidförvaltning eftersom de sköter 
en del underhåll av respektive förvaltnings olika system. Fjärranvändarna kommer 
bl.a. vara cheferna på förvaltningarna eftersom de endast använder systemets output.
TietoEnator kommer att vara av kategorin supportanvändare eftersom de är det 
tekniska team som skapat Timrå kommuns hemsida och som utför uppdateringarna på 
hemsidan. 

2.2.2 Användbarhet 

Preece, Rogers, Sharp, Benyon, Holland och Carey (1994) menar att användbarhet är 
ett centralt begrepp inom systemutveckling. Användbarhet handlar om att utveckla ett 
system som är lätt att lära och lätt att använda. System som utvecklats utan hänsyn till 
användbarhet kan bli otroligt förvirrande och svårförståeliga för användarna (Preece 
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m.fl., 1994). För att ett informationssystem skall vara användbart, enligt Preece m.fl. 
(1994) och Katzeff (1998) skall bl.a. följande punkter belysas: 

Lätt att använda och lära. 

Effektivt att använda. 

Accepterat av användarna. 

De ovan nämnda punkterna menar Katzeff (1998) utgör en utgångspunkt för att 
utvärdera ett systems användbarhet men garanterar inte att systemet används på ett 
effektivt och tillfredsställande sätt.

Faulkners (2000) beskrivning på användbarhet liknar Preeces m.fl.  (1994) och 
Katzeffs (1998) beskrivning men fokuserar extra mycket på att systemet skall vara 
effektivt för användarna. Med detta menar författaren att systemet skall bidra till att 
användarnas uppgifter kan utföras på kortast möjliga tid och på bästa möjliga sätt. 

2.3 Krav 

Enligt Karlsson (1996) är krav önskvärda egenskaper hos ett informationssystem som 
ovillkorligen måste uppfyllas. Ett krav har ett ursprung från en eller flera intressenter, 
en anledning till varför det finns, ett önskemål m.m. Ett krav kan beskrivas felaktigt 
bl.a. genom kunskapsfel som innebär att de involverade inte vet vilka krav som är 
aktuella, eller genom specificeringsfel som innebär att de involverade inte vet hur 
kraven skall dokumenteras (Karlsson, 1996).  

Loucopoulos och Karakostas (1995) beskriver krav enligt den mest bemärkta 
definitionen IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Standard 610 
(1990). Definitionen lyder enligt följande:  

1. Ett villkor eller en egenskap som användaren är i behov av för att lösa ett 
problem eller för att komma fram till ett mål. 

2. Ett villkor eller en egenskap som måste uppnås av ett system eller 
systemkomponent för att tillgodose ett kontrakt, standard, specifikation eller 
något annat formellt tvingande dokument. 

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

Väl definierade krav är mycket viktigt i systemutvecklingsprocessen eftersom de 
beskriver vad som krävs av informationssystemet som skall utvecklas. Enligt 
Loucopoulos och Karakostas (1995) börjar utvecklingsprocessen med att identifiera 
dessa krav i analysfasen och då är det viktigt att ha kunskap om olika sorters krav. 



2 Bakgrund 

9

2.3.1 Olika sorters krav 

Karlsson (1996) delar upp krav i funktionella och icke-funktionella krav. Författaren 
menar att funktionella krav beskriver de tjänster som informationssystemet skall 
tillgodose användaren med som t.ex. när en användare klickar på ”spara” skall datan 
lagras på hårddisken. Gunnarsson m.fl. (1999) beskriver funktionella krav på ett 
liknande sätt nämligen de tjänster som ett system skall innehålla och som bidrar till att 
verksamhetens mål uppnås.  

Icke-funktionella krav beskriver däremot egenskaperna som informationssystemet 
skall uppfylla men som inte faller under kategorin tjänster. Exempel på icke-
funktionella krav är: informationssystemets användbarhet, effektivitet, säkerhet, 
kapacitet och kvalitet (Karlsson, 1996).

2.3.2 Kravspecifikation 

Andersen (1994) menar att ett informationssystem skall tjäna verksamheten, det skall 
bli en del av verksamhetens miljö samt kunna bidra till ett bättre resultat. För att 
lyckas med detta måste det ske en diskussion på vilket sätt informationssystemet kan 
underlätta aktiviteter inom verksamheten. Detta kräver beskrivningar som visar 
samspelet mellan verksamheten och informationssystemet. Andersen (1994) skriver 
att när dessa beskrivningar arbetas fram i analysfasen är användarchefen och hans 
medarbetare nyckelpersonerna. Särskilda användarrepresentanter är nödvändiga 
eftersom det är i stort sett omöjligt och väldigt tidskrävande att alla användare skall 
delta i diskussionen. När en mer detaljerad beskrivning av vad informationssystemet 
skall uträtta är användarna med specialkunskaper inom sitt arbetsområde central-
personer. Den detaljerade beskrivningen på det nya informationssystemet skall 
slutligen resultera i en kravspecifikation (Andersen, 1994).

Enligt Andersen (1994) är den kravinsamling som nämnts ovan en väldigt viktig del i 
analysdelen eftersom den används för att fastställa kravspecifikationen. Enligt 
författaren är en kravspecifikation ett dokument som ger en samlad beskrivning av 
både de funktionella och de icke-funktionella krav som användarna ställer på det 
framtida informationssystemet. Kravspecifikationen skall finnas som ett underlag för 
de nästkommande tre faserna utformning, realisering och implementering (Andersen, 
1994).

Oskarsson (1994) anser också att det är viktigt att involvera användarna vid 
kravinsamling eftersom systemutvecklaren inte själv kan specificera allt systemet 
skall klara av att göra. Författaren beskriver en kravspecifikation som en definition av 
utvecklingsprojektets åtagande gällande produktens egenskaper. En kravspecifikation 
är en klar och tydlig formulering av beställarens krav t.ex. att systemet skall utvecklas 
i ett speciellt språk. Oskarsson (1994) menar även att en kravspecifikation skall vara 
ett underlag för konstruktionen d.v.s. systemet skall konstrueras så att kraven i 
dokumentet uppfylls. Detta är jämförbart med Binders, Brandts och Buurs (1999) 
beskrivning som framhäver att kravspecifikationen skall fungera som en stomme 
under hela utvecklingsprocessen.
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Gunnarsson m.fl. (1999) samt Faulkners (2000) beskrivning på en kravspecifikation 
är jämförbar med de övriga nämnda författarnas beskrivning. De beskriver en 
kravspecifikation som det dokument där systemets funktionalitet beskrivs samt i vilka 
situationer funktionaliteten skall användas.  Författarna påpekar även att 
kravspecifikationen skall fungera som ett kommunikationsunderlag mellan användare 
och systemutvecklare för att underlätta förståelsen under arbetsprocessen.

Enligt Oskarsson (1994) är det viktigt att en kravspecifikation uppfyller vissa krav. 
Det viktigaste kravet enligt författaren är att kravspecifikationen skall vara begriplig 
för de som behöver läsa den. Om användarna inte anser att kravspecifikationen 
beskriver vad som efterfrågats är det ingen idé att fortsätta arbetsprocessen. En 
kravspecifikation skall även vara en exakt och fullständig rapport av de yttre kraven 
på informationssystemet. Författaren påpekar extra noga att det är kraven som skall 
beskrivas exakt och fullständigt inte informationssystemet. Egenskaper hos 
informationssystemet som ingen utanför utvecklingsprocessen har krav på skall inte 
beskrivas i en kravspecifikation (Oskarsson, 1994).

2.3.3 Vad bör inte ingå i en kravspecifikation? 

Enligt Oskarsson (1994) skall en kravspecifikation enbart ange de krav som är 
absoluta, några extra krav som inte är absoluta finns ofta ingen möjlighet att hantera 
när utvecklingsprocessen påbörjats. Krav som inte heller är testbara skall inte finnas 
med i kravspecifikationen eftersom konflikter angående om kravet är uppfyllt eller 
inte kan uppstå.

Ett vanligt fel, som Oskarsson (1994) och Claridge och Berns (1999) nämner, är att 
krav som skall beslutas om i konstruktionsfasen tas med i kravspecifikationen vilket 
endast får göras om speciella konstruktionskrav existerar. Andersen (1994) håller med 
om denna teori och understryker att det är viktigt att krav som inte beskrivs klart och 
tydligt inte skall finnas med i kravspecifikationen. 

2.3.4 Vad bör ingå i en kravspecifikation? 

Det finns en rad olika förslag på hur en kravspecifikation skall framställas vilket beror 
på att det inte finns ett sätt som alltid är det lämpligaste. Andersen (1994) och 
Oskarsson (1994) har liknade åsikter om vad som skall finnas med i en 
kravspecifikation, det som skiljer dem åt är rubriksättning. Oskarsson (1994) anser att 
följande rubriker och innehåll skall finnas med i en väl dokumenterad 
kravspecifikation: 

1. Allmänt 
2. Referenser 
3. Definitioner 
4. Tekniska krav 

4.1 Yttre gränsytor 
4.2 Funktionskrav 
4.3 Samband mellan funktionerna 
4.4 Driftkrav 
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4.5 Kapacitetskrav 
4.6 Säkerhetskrav 
4.7 Konstruktionskrav 
4.8 Användarens kapacitet och kompetens 
4.9 Övriga krav 

5. Övrig information. 

Allmänt skall identifiera det informationssystem som kraven avser samt att det skall 
ge en översikt över systemet. Översikten över systemet skall göra det möjligt för 
läsaren att snabbt och enkelt komma in i dokumentet.  

Referenser skall lista de dokument som är underlag för att läsare skall få en bra 
förståelse av kravspecifikationen. 

Definitioner skall förklara förkortningar och speciella termer som brukas i 
kravspecifikationen så att en bra förståelse för dokumentet kan skapas.  

Tekniska krav skall innehålla alla krav som finns i kravspecifikationen. Kapitlet är 
uppdelat i olika delkapitel för olika typer av krav: 

– Yttre gränsytor skall behandla en beskrivning på alla de yttre gränsytor som 
systemet ska arbetar emot t.ex. operativsystem, användare, andra program m.m. 

– Funktionskrav skall ange vad informationssystemet skall göra d.v.s. 
funktionaliteten skall beskrivas. 

– Samband mellan funktioner skall innehålla en beskrivning på alla samband mellan 
alla funktioner t.ex. en funktion utnyttjar data som har skapats av en annan.

– Driftkrav skall beskriva krav som är utöver den direkta användningen som t.ex. 
installation och omstart efter avbrott. 

– Kapacitetskrav skall lista de krav som finns på kapacitet och prestanda som t.ex. 
maximalt primärminne och maximal belastning på processor. 

– Säkerhetskrav skall ange vilka krav som finns på säkerheten som t.ex. 
lösenordsanvändning.

– Konstruktionskrav skall normalt inte innehålla specificerade konstruktions-
lösningar men om användaren har krav på konstruktionen skall de beskrivas här 
t.ex. att en speciell algoritm skall användas. 

– Användarens kapacitet och kompetens skall specificera vad användarna har för 
kunskap t.ex. att informationssystemet skall kunna användas av personer utan 
tidigare erfarenhet av datorer. 



2 Bakgrund 

12

 – Övriga krav skall lista de krav som inte passar in i något av de andra kapitlen. 

Övrig information skall innehålla information som inte betraktas som krav, men som 
kan underlätta för läsarna att förstå kravspecifikationen.

Detta förslag på innehåll och rubriksättning anser Oskarsson (1994) är det lämpligaste 
sättet för att skapa en väl dokumenterad kravspecifikation. Förslaget kommer även att 
användas som riktlinje i denna rapport för att besvara problemspecificeringen.  

2.4 Företagsbeskrivning av TietoEnator 

Bakgrundinformationen i detta kapitel har erhållits genom TietoEnator (2003).

Med 13 000 anställda och en årlig omsättning på cirka 1.1 miljarder euro är 
TietoEnator en ledande leverantör utav IT – tjänster i Europa. Företaget startade sin 
verksamhet i Finland 1968 under namnet Tietotehdas Oy. IT – system utvecklades 
och underhölls huvudsakligen för Union Bank of Finland och dess kunder. Under 90 – 
talet upplevde företaget snabb tillväxt genom bl.a. ett antal förvärv. Företagets namn 
ändrades från Tietoehdas till TT Tieto 1995 och till Tieto 1998. 1996 blev Tieto ägare 
till Avancer Oy när Tieto och PT Finland Group kom överens om närmare samarbete 
inom informationsteknologi för post- och telekommunikationssektorn. Enator-
koncernen bildades 1995 när Celsius AB som är ett svenskt börsnoterat företag, 
förenade sin IT-relaterade verksamhet som hade anskaffats under åren 1991-1994. I 
början av 1996 ändrades namnet på moderbolaget till Enator. Tieto och Enator slogs 
samman och bildade TietoEnator den 7 juli 1999 

TietoEnator erbjuder konsulttjänster, drift, förvaltning och utveckling åt sina kunders 
affärsverksamheter. Tjänsterna bygger på både branschkunskap och IT – expertis. 
Företaget satsar på vertikala marknader som representerar de största nordiska 
branscherna och den tyngsta kompetensen på företaget. Dessa är bank och finans, 
telekom och media, offentlig sektor samt skog och energi. Inom dessa vidareutvecklar 
TietoEnator företagets kompetens för att arbeta fram återanvändbara lösningar som 
omfattar komponenter, koncept och färdiga produkter. Företaget bygger 
informationssamhället genom konsultverksamhet samt genom att bygga upp 
kundernas kärnverksamhet på servrar, nätverk och terminaler.  

Det krävs en omfattande kunskap om kundernas verksamhet kombinerat med en hög 
kompetens inom den senaste IT – utvecklingen för att en IT – leverantör skall bli en 
tillförlitlig partner. TietoEnator har två typer av tjänster som företaget erbjuder: 
partneravtal och återanvändbara lösningar. Gällande partneravtal ligger tyngdpunkten 
på norden och gällande återanvändbara lösningar är fokusen globalt.

TietoEnators strategi är globalt nyttjande av vertikal kompetens. Detta innebär att ha 
förmågan att kunna upprepa kundspecifika lösningar åt nya etablerade kunder. Detta 
utgör basen för företagets framtida partnersamarbete.   
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TietoEnators affärsidé är att bygga informationssamhället. Företagets definition av 
informationssamhället eller den digitala ekonomin är: 

”En ekonomi där större delen av alla produkter och tjänster framställs, 
distribueras och konsumeras i digital form över datornätverk.”

TietoEnator ser sig själva som arkitekter och operatörer i informationssamhället och 
som en partner som fungerar som konsult till kunden och bygger upp kundens 
verksamheter. Företaget värderar kundnytta och personlig utveckling. Arbetet 
fokuseras på att skapa mervärde åt kunderna. För TietoEnator handlar kundnytta om 
att ständigt förbättra kompetensen och resultatet samt att garantera att kunden får ta 
del av dessa förbättringar.

En av TietoEnators kunder är Timrå kommun. TietoEnator har utvecklat en hemsida 
för kommunens olika förvaltningar och ansvarar nu för bl.a. göra 
informationsuppdateringar som Timrå kommun begär. 

2.5 Beskrivning av Timrå kommun 

Bakgrundinformationen i detta kapitel har erhållits genom Timrå kommun (2003).

Timrå kommuns mål och syfte är att erbjuda service och bedriva myndighetsutövning 
åt medborgarna så att det i kommunen blir bra att bo, leva och verka. Kommunens 
förvaltningsorganisation består av nio förvaltningar med olika ansvarsområden: 

Miljö- och byggförvaltningen: Har ledaransvaret för verksamhetsområdet 
miljö- och bygg i kommunen. Detta innefattar funktionen att vara den 
drivande kraften för kommunens samlade miljöarbeten. 

Gatu- och VA- förvaltningen: Ansvarar för kommunens väg-, vatten- och 
avloppsnät.

Näringslivsförvaltningen: Ansvarar för näringslivs- och turismutveckling samt 
stödjande marknadsföring. Syftet är att bidra till ett ökat nyföretagande, en 
expansion samt nyetableringar. 

Fastighetsförvaltningen: Handlägger åt tekniska nämnden, förvaltningen av 
kommunens verksamhetslokaler, industrifastigheter, lokalvård och 
administration m.m. 

Ekonomiförvaltningen: Sammanställer kommunens årsredovisning, budget, 
bokslut och verksamhetsplan samt svarar för kommunens ekonomisystem. Har 
även hand om löpande redovisning, hyror, debitering av avgifter m.m. 
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Socialförvaltningen: Omfattar områdena socialpsykiatri, omsorg om 
funktionshindrade, individ och familjeomsorg, serveringstillstånd och 
familjerådgivning. 

Kultur- och fritidförvaltningen: Ansvarar för kommunens anläggningar för 
motion, idrott, fiskeplatser, parker, badplatser, bibliotek m.m. 

Skolförvaltningen: Ansvarar för barn och utbildning i kommunen.

Kommunledningsförvaltningen: Ansvarar för ledning och samordning av 
kommunens förvaltningsverksamhet. Tar fram underlag för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse, valnämnd m.m.  

Dessa olika förvaltningar arbetar tillsammans för att kunna erbjuda kommunens 
medborgare det stöd som behövs för att skapa en trivsam och drivande kommun att 
leva och bo i. TietoEnator anlitades av Timrå kommun för att utveckla en hemsida för 
respektive förvaltning. Förvaltningar anser dock att TietoEnator inte riktigt uppfyllt 
alla krav som ställts på hemsidan i analysfasen.  
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3 Problembeskrivning 

Detta kapitel kommer att redovisa vilket problemområde som har valts att arbeta med 
samt vilken del inom området som detta examensarbete inriktar sig på. Först 
introduceras problemområdet som sedan specificeras i en ytterligare problem-
precisering. Därefter kommer det i avgränsningen framgå vilka områden som inte 
kommer att behandlas i rapporten och slutligen kommer ett förväntat resultat att 
behandlas.

3.1 Problemområde 

Flensburg (1987) skriver att det är väldigt viktigt i systemutvecklingsprocessen att få 
fram den information som verksamheten verkligen vill skall presenteras i ett 
informationssystem. Det han poängterar är att det inte går att skapa ett 
informationssystem som skall vara effektivt och användbart om inte användarna 
involveras tidigt i systemutvecklingsprocessen. Användarna skall i samarbete med 
systemutvecklarna arbeta fram kraven på systemet samt precisera vilka problem som 
är aktuella för att det skall kunna leda till en lyckad implementation av det blivande 
informationssystemet (Flensburg, 1987). 

Enligt Flensburg (1987) anser ofta systemutvecklarna att systemet som 
implementerats är mycket bra men det visar sig alltför ofta att kvaliteten för 
användarna inte är speciellt hög. Ett informationssystem kan vara välfungerande, 
väldokumenterat och riktigt utformat, men bidrar informationssystemet inte till att 
verksamheten i något avseende blir bättre går det inte riktigt att säga att systemet har 
en hög kvalitet eller att det uppfyller användarnas krav på ett bra sätt. Detta menar 
Flensburg (1987) och Lennerlöf (1993) kan bero på många olika faktorer men 
understryker att problemet ofta är att användarnas krav inte har samlats in på ett bra 
sätt i analysfasen. Det bör undersökas om detta kan vara en faktor att Timrå kommun 
inte riktigt blev nöjda med hemsidan som TietoEnator utvecklat. Involverade personer 
på Timrå kommuns förvaltningar miljö och bygg och kultur och fritid anser att 
hemsidan inte riktigt uppfyller de krav som ställdes innan utvecklingsprocessen 
påbörjades och är därför inte riktigt nöjda med slutresultatets innehåll och 
funktionalitet. Förvaltningar miljö och bygg och kultur och fritid anser bl.a. att textens 
innehåll på hemsidan inte stämmer överens med kraven. 

Enligt bl.a. Flensburg (1987) och Lennerlöf (1993) utvecklas det ett antal 
informationssystem som inte uppfyller användarnas krav på grund av att kraven inte 
har samlats in på ett tillfredsställande sätt i analysfasen. Därför är det intressant att 
undersöka området lite närmare för att se vad litteraturen skriver om hur en 
kravspecifikation kan tas fram i analysfasen. Vilka nyckelpersoner bör involveras i 
kravinsamlingen? Vilka krav är absolut nödvändiga för att skapa ett 
informationssystem som uppfyller användarnas behov?  Intresset ligger också i att få 
kännedom om vad speciellt utvalda personer på TietoEnator och Timrå kommuns 
miljö och bygg- och kultur och fritidförvaltning har för synpunkter på hur 
kravinsamlingen fungerat i analysfasen. Har berörda personer deltagit vid 
kravinsamlingen? Har kraven dokumenterats på ett godtagbart sätt? Tillsammans med 
TietoEnators, miljö och bygg och kultur och fritidförvaltningens synpunkter finns 



3 Problembeskrivning 

16

intresset att utifrån litteraturens fakta ta fram förbättringar som kan bidra till en bättre 
kravinsamling.  

3.2 Problemspecificering 

Utifrån beskrivningen av problemområdet ovan följer några punkter på de problem 
som denna rapport avser att besvara under arbetets gång. 

Hur kan en kravspecifikation tas fram i analysfasen? 

Vad i analysfasen kan vara orsaken till att kraven som ställts utav miljö och 
bygg- och kultur och fritidförvaltningen inte riktigt är uppfyllda?

3.2.1 Delmål 

För att kunna beskriva hur en kravspecifikation kan tas fram i analysfasen och svara 
på vad i analysfasen som kan ha orsakat att en del av kraven som miljö och bygg- och 
kultur och fritidförvaltningen har ställt inte riktigt är uppfyllda finns följande delmål: 

1. Skapa förståelse för hur en kravspecifikation kan tas fram 

2. Utforma intervjuer 

3. Val av intervjupersoner 

4. Undersöka hur kravinsamlingen har genomförts mellan TietoEnator och 
förvaltningarna miljö och bygg och kultur och fritid

5. Få en förståelse för vad i analysfasen som kan ha orsakat att kraven som miljö
och bygg- och kultur och fritidförvaltningen har ställt inte riktigt är uppfyllda 

3.3 Motivering 

Problemet med att användarnas krav inte samlas in på ett fullständigt sätt under 
analysfasen är mycket viktigt att undersöka för att minska risken att ett slutresultat 
inte överensstämmer med användarnas förväntan på ett informationssystem. Ett 
slutresultat som inte överensstämmer med användarnas förväntan innebär också större 
kostnader för företaget som utvecklat informationssystemet eftersom ändringar i 
systemet måste göras. Undersökningen kan även leda till att en högre kvalitet uppnås 
på ett informationssystem genom att påvisa hur en kravspecifikation bättre kan tas 
fram i analysfasen. Att undersöka problemet mellan miljö och bygg- och kultur och 
fritidförvaltningen och TietoEnator är viktigt för att kunna förbättra kravhantering och 
därmed förhoppningsvis kunna utveckla ett slutresultat som bättre överensstämmer 
med användarnas förväntan. 
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3.4 Avgränsning 

Området kommer att begränsas till att skapa en förståelse för hur en kravspecifikation 
kan arbetas fram i analysfasen. Rapporten kommer även att begränsas till att 
undersöka vad i analysfasen som kan vara orsaken till att kraven som miljö och bygg-
och kultur och fritidförvaltningen begärt inte riktigt är uppfyllda. Rapporten kommer 
att fokusera på hur hemsidans krav på innehåll och funktionalitet har samlats in i 
analysfasen. Ytterligare faser inom systemutvecklingsprocessens livscykel kommer 
inte att beröras i denna rapport.  Övriga faktorer och krav som kan påverka systemet 
som t.ex. systemets design kommer inte att belysas. Förvaltningar utöver miljö och 
bygg och kultur och fritid kommer inte att behandlas.  

3.5 Förväntat resultat 

Flensburg (1987) och Lennerlöf (1993) påpekar att det utvecklas ett antal 
informationssystem som inte uppfyller användarnas krav p.g.a. att kraven inte har 
samlats in på ett tillfredsställande sätt i analysfasen. 

Syftet med denna rapport är att utifrån vad Flensburg (1987) och Lennerlöf (1993) 
skriver skapa en förståelse för hur en kravspecifikation kan tas fram i analysfasen. 
Utifrån detta förslag samt TietoEnators, miljö och bygg- och kultur och 
fritidförvaltningens synpunkter är målet med denna rapport att ge svar på frågan: Vad 
i analysfasen kan vara orsaken till att kraven som ställts utav miljö och bygg- och 
kultur och fritidförvaltningen inte riktigt är uppfyllda? Resultatet förväntas bli att 
litteraturen kommer att beskriva hur en kravspecifikation kan tas fram i olika steg. 
Litteraturen kommer sannolikt även att förespråka att användarmedverkan är viktig i 
analysfasen speciellt då krav skall samlas in angående informationssystemets innehåll 
och funktionalitet eftersom dessa krav ligger till grund för att slutresultatet skall 
uppfylla användarnas önskemål. Litteraturen kommer troligen även att påvisa att i 
verkligheten måste användarmedverkan göras på ett bra sätt och att 
användarmedverkan inte garanterar ett självklart bra resultat.   

Det förväntande resultatet på vad i analysfasen som kan vara orsaken till att kraven 
som miljö och bygg- och kultur och fritidförvaltningen ställt inte riktigt är uppfyllda 
är lite svårt att förutse. Resultatet förväntas eventuellt bli att kravinsamlingen kan 
förbättras genom att miljö och bygg- och kultur och fritidförvaltningen involveras mer 
i kravinsamlingen för att rätt krav skall kunna analyseras fram. Ett ytterligare moment 
som troligtvis kan förbättra kravinsamlingen är att miljö och bygg- och kultur och 
fritidförvaltningen införskaffar sig ytterligare kunskap inom området för att på ett 
bättre sätt kunna precisera till TietoEnator vad de har för önskemål och krav. 
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4 Metod 

Detta kapitel kommer att redovisa olika tillvägagångssätt som kommer att användas 
under arbetets gång för att besvara rapportens delmål och problemspecificering. 
Under varje delkapitel kommer vald metod att presenteras och diskuteras. Enligt Patel 
och Davidson (1994) är det problemspecificeringen som avgör vilken typ av metod 
som kommer att användas. Författarna menar att de valda metoderna skall kunna ge 
ett bra svar på problemspecificeringen i förhållande till tid och tillgängliga resurser. 

4.1 Förståelse för hur en kravspecifikation kan tas fram 

Det första delmålet var att få en förståelse för hur en kravspecifikation kan tas fram. 
För att få en förståelse gjordes en litteraturstudie. En litteraturstudie är enligt Patel och 
Davidson (1994) ett sätt att samla in information från olika dokument för att få svar 
på arbetets frågeställning. Hur mycket material som måste samlas in menar författarna 
beror dels på problemställningen och dels på den tid som finns tillgänglig för att 
samla in och analysera materialet. Litteraturstudien är däremot inte avslutad efter att 
problemområdet är specificerat utan fortsätter i stort sett till undersökningen är 
avslutad d.v.s. är en iterativ process. Patel och Davidson (1994) skriver att dokument 
kan vara fotografier, kartor, bandupptagningar, filmer m.m.  

Enligt Patel och Davidson (1994) är en litteraturstudie den vanligaste metoden att 
samla in information på men är en tidskrävande process eftersom sökning och 
bearbetning av dokumenten tar mycket tid. Andra orsaker kan vara att litteraturen inte 
finns tillgänglig, den kan vara utlånad eller så kanske den inte finns på biblioteket och 
en beställning måste göras från ett annat bibliotek (Patel & Davidson, 1994). 

Enligt Patel och Davidson (1994) kan en viss skevhet uppstå i materialet och skapa en 
falsk bild av resultatet om fokus enbart inriktas på viss fakta. Författarna menar att en 
litteraturstudie därför bör presentera och diskutera sådana fakta som även motsäger 
resultatet. När insamlandet av den litteratur som anses vara lämplig för att besvara 
problemspecificeringen är klar är det viktigt att värdera vilken nytta varje dokument 
har enligt Patel och Davidson (1994). Författarna menar att det normalt inte går att 
läsa varje dokument från pärm till pärm utan i första hand försöka bedöma nyttan av 
varje dokument. Vissa dokument bör kanske läsas igenom helt, i andra kanske det 
räcker att läsa vissa kapitel. För varje dokument är det även viktigt att föra 
anteckningar över centrala begrepp, modeller, teorier, slutsatser m.m. för att lätt 
kunna gå tillbaka till den aktuella källan under processens gång (Patel & Davidson, 
1994). Med detta i åtanke utfördes litteraturstudien i denna rapport genom att söka 
lämplig litteratur för problemet på bibliotek. Litteratur om hur en kravspecifikation 
kan tas fram studerades och det tillvägagångssätt som ansågs vara tydligast beskrivet 
presenterades tillsammans med synpunkter från olika författare.
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4.2 Utforma intervjuer 

Nästa delmål var att utforma intervjuer för att få en bild av hur kravinsamlingen har 
utförts mellan TietoEnator och förvaltningarna miljö och bygg och kultur och fritid.
Enligt författarna Svensson och Starrin (1996) samt Kvale (1997) är en intervju en 
teknik med det speciella syftet att samla in information. Enligt Patel och Davidson 
(1994) utspelar sig intervjuer vanligtvis som personliga möten mellan intervjuaren 
och intervjupersonen. De menar att detta är den vanligaste formen, men att intervjuer 
även kan genomföras via telefonsamtal. Enligt Patel och Davidson (1994) finns det ett 
antal olika tekniker som kan användas vid intervjuer, vilka anges nedan: 

Ostrukturerad intervju innebär att intervjuaren försöker följa den intervjuade 
personen med frågor på ett naturligt sätt vilket ger en bra bild av vad den 
intervjuade anser vara viktigt. Flexibiliteten ökar vid en ostrukturerad intervju 
genom att intervjuaren ställer oförberedda frågor som ger intervjupersonen 
stor frihet när denne svarar. Som ett resultat av denna flexibilitet är att det blir 
svårare att sammanställa intervjusvaren.  

Halvstrukturerad intervju innebär att den som leder intervjun i förväg har valt 
ut ett antal teman och förslag på frågor. Det kan göras ändringar av dessa 
under intervjun om ansvarig anser detta lämpligt. 

Strukturerad intervju innebär att intervjuaren ställer samma frågor i en viss 
ordning till intervjupersonen. Dessa frågor är väl genomtänkta och det finns 
inte mycket utrymme för den svarande att göra egna bedömningar.  

Patel och Davidson (1994) förklarar att låg grad av standardisering eller helt 
ostandardiserade intervjuer är när själva frågorna formuleras under intervjun och 
frågorna ställs i den ordning som är lämpliga för en viss intervjuperson. Vid helt 
standardiserade intervjuer ställs liknande frågor i exakt samma ordning till varje 
intervjuperson. För att få en bild av hur kravinsamlingen har utförts mellan 
TietoEnator och förvaltningarna miljö och bygg och kultur och fritid har 
halvstrukturerade och standardiserade intervjuer valts.  

Enligt Patel och Davidson (1994) finns det två sätt att registrera intervjusvaren. Det 
ena sättet är genom att föra anteckningar och det andra sättet är genom att spela in 
intervjun på en bandspelare. Författarna menar att det krävs träning för att klara av att 
föra anteckningar under en intervju. För att undersökningen skall bli bra är det viktigt 
att svaren har dokumenterats på ett korrekt sätt, d.v.s. att det som framkommit under 
intervjuerna verkligen har blivit nedtecknat (Patel & Davidson, 1994). För detta 
examensarbete valdes att spela in intervjuerna m.h.a. en bandspelare och därefter 
sammanfatta intervjuerna skriftligt i efterhand. Intervjuerna valdes att spelas in på en 
bandspelare för att inte riskera att missa viktiga delar av intervjun och för att kunna 
koncentrera sig på att lyssna på personen som blev intervjuad. 

Planeringen av intervjuerna gjordes med hjälp av ett antal riktlinjer som Kvale (1997) 
beskriver i sin bok. Författaren tar upp intressanta riktlinjer som skall 
uppmärksammas vid intervjuer, dessa riktlinjer beaktades i detta examensarbete. 
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Exempel på dessa riktlinjer är att skapa förtroende och kontakt, lyssna och höra noga 
på vad den intervjuade personen säger, ge den intervjuade gott om tid att tänka sig för. 
Ibland kan det även vara lämpligt att avsluta intervjun med att komma överens om att 
få återkomma eftersom det kan finnas problemställningar som behövs redas ut (Kvale, 
1997).

Intervjufrågorna utformades genom att först ställa inledande frågor om 
intervjupersonens bakgrundsfakta. Fokus lades därefter på huvudfrågor rörande 
kravinsamling och samarbetet mellan TietoEnator och förvaltningarna miljö och bygg
och kultur och fritid. Avslutningsvis ställdes avslutande frågor för att bl.a. höra om 
det fanns något att tillägga och för att få ett bra avslut på intervjun (Bilaga 1 & 2). 
Frågorna skulle följas relativt strikt och finnas som ett bra stöd då intervjuerna 
utfördes.

4.2.1 Intervjufrågor till förvaltningarna 

Nedan redovisas och motiveras de huvudfrågor som ställts till utvalda personer på 
förvaltningarna miljö och bygg och kultur och fritid:

1. Vem är ansvarig utgivare för hemsidan?
Denna fråga skapades för att få information om vem eller vilka personer som ansvarar 
för hemsidans innehåll. Frågan kan ge svar på om det finns skillnader om vem eller 
vilka intervjupersonerna anser vara den ansvariga utgivaren för hemsidan.  

2. Hur mycket var förvaltningarna miljö och bygg och kultur och fritid involverade i 
utvecklingen utav hemsidan? 

Denna fråga ger en förståelse för hur mycket förvaltningarna miljö och bygg och
kultur och fritid anser sig ha varit involverade i utvecklingen av hemsidan. Svaret kan 
sedan jämföras med hur mycket TietoEnator anser att förvaltningarna miljö och bygg 
och kultur och fritid varit involverade. Jämförelsen kan ge svar på om det finns några 
skillnader på hur mycket det anses att förvaltningarna miljö och bygg och kultur och 
fritid har varit involverade. 

3. Vilka olika yrkeskategorier från förvaltningarna miljö och bygg och kultur och 
fritid har varit inblandade i processen att samla in kraven till hemsidan? 

Frågan ger en bild av vilka yrkeskategorier som t.ex. chefer och dataansvariga, från 
förvaltningarna miljö och bygg och kultur och fritid som varit involverade i 
kravinsamlingen. Svaret kan sedan jämföras med vilka yrkeskategorier som 
litteraturen anser bör involveras vid kravinsamling.  

4. Vem bestämmer vilka krav som slutligen ska gälla? 
Denna fråga skapades för att få svar på vem eller vilka förvaltningarna miljö och bygg 
och kultur och fritid anser bestämmer vilka krav som slutligen ska gälla. Detta för att 
sedan kunna jämföras med vad TietoEnator svarade på exakt samma fråga. Denna 
jämförelse kan ge svar på om det finns skillnader på vem som anses vara den som 
bestämmer vilka krav som slutligen skall gälla. 

5. Hade ni regelbundna möten med TietoEnator för att diskutera hemsidans krav? 
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Detta är en fråga som ger en bild över hur arbetet med att samla in krav har gått till. 
Svaret kan sedan jämföras med vad TietoEnator svarade på exakt samma fråga. 
Jämförelsen kan ge svar på om det finns olika synpunkter på hur ofta det var möten 
för att diskutera hemsidans krav. 

6. Innan hemsidan skapades upprättades det då en kravspecifikation? 
Denna fråga skapades för att få svar på om det upprättades en kravspecifikation innan 
hemsidan började utvecklas. Frågan ställdes även till TietoEnator för att göra en 
jämförelse om det finns olika synpunkter på om det skapades en kravspecifikation 
eller inte. 

7. Anser ni att era krav är uppfyllda utav TietoEnator på en skala 1 – 5 där ett är 
mycket dåligt och fem mycket bra? 

Frågan skapades tillsammans med en skala för att sedan kunna jämföras med vad 
TietoEnator anser hur mycket de har uppfyllt kraven från förvaltningarna miljö och 
bygg och kultur och fritid. En femgradig skala användes för att underlätta och 
tydliggöra jämförelsen. Jämförelsen kan ge svar på om det finns olikheter på hur 
mycket kraven anses vara uppfyllda. 

8. Kunde TietoEnator tydligt beskriva hur de tänkte bedriva utvecklingen utav 
hemsidan?

Denna fråga skapades för att få en uppfattning från förvaltningarna om hur mycket de 
anses blivit informerade om hur utvecklingen av hemsidan har gått till. Svaret kan 
sedan jämföras med vad litteraturen anser om att beskriva utvecklingsprocessen för 
användarna under arbetets gång. 

9. Finns det några problem med kommunikationen mellan förvaltningarna och 
TietoEnator? I så fall på vilket sätt? 

Frågan skapades för att få svar på om det fanns några kommunikationssvårigheter 
som t.ex. svårbegripligt språk, dålig tillgänglighet m.m. mellan förvaltningarna och 
TietoEnator. Frågan ställdes även till TietoEnator för att sedan kunna göra en 
jämförelse och se om det fanns skilda åsikter om hur kommunikationen fungerar.  

10. Fick ni ta del utav någon prototyp för att testa hemsidans funktion innan den 
implementerats? 

Denna fråga skapades för att få en bild utav om hemsidans funktion och innehåll har 
kontrollerats innan den implementerats. Detta för att sedan jämföra med vad 
litteraturen anser om att använda sig av någon prototyp för att testa hemsidans 
funktion och innehåll innan den implementeras. Frågan skapades även till TieotEnator 
för att kunna göra en jämförelse och se om det fanns olika synpunkter på om det 
används någon prototyp eller inte.

4.2.2 Intervjufrågor till TietoEnator 

Nedan redovisas och motiveras de huvudfrågor som ställdes till projektledaren på 
TietoEnator:
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1. Hur mycket involverades förvaltningarna miljö och bygg och kultur och fritid i 
utvecklingsprocessen utav hemsidan?

Denna fråga ger en förståelse för hur mycket TietoEnator anser att förvaltningarna 
miljö och bygg och kultur och fritid ha varit involverade utvecklingen av hemsidan. 
Svaret kan sedan jämföras med hur mycket förvaltningarna miljö och bygg och kultur 
och fritid anser sig själva ha varit involverade. Jämförelsen kan ge svar på om det 
finns några skillnader på hur mycket det anses att förvaltningarna miljö och bygg och
kultur och fritid har varit involverade. 

2. Hur samlades kraven in till hemsidan? 
Denna fråga skapades för att få en förståelse för hur TietoEnator arbetade med att få 
in kraven på hemsidan. TietoEnators arbetssätt kan sedan jämföras med vad 
litteraturen säger om hur krav kan samlas in från användarna. Jämförelsen kan ge svar 
på vad som eventuellt kan förbättras i TietoEnators sätt att samla in krav. 

3. Vilka olika yrkeskategorier från TietoEnator har varit inblandade i processen att 
samla in kraven för webbsidan? 

Frågan ger en bild av vilka yrkeskategorier från TietoEnator som varit involverade i 
kravinsamlingen. Detta kan sedan jämföras med vilka yrkeskategorier som litteraturen 
anser bör involveras vid kravinsamling.  

4. Vem bestämmer vilka krav som slutligen ska gälla?
Denna fråga skapades för att få svar på vem eller vilka TietoEnator anser bestämmer 
vilka krav som slutligen ska gälla. Detta för att sedan kunna jämföras med vad 
förvaltningarna miljö och bygg och kultur och fritid svarade på exakt samma fråga. 
Denna jämförelse kan ge svar på om det finns skillnader på vem som anses vara den 
som bestämmer vilka krav som slutligen skall gälla. 

5. Hade ni regelbundna möten med förvaltningarna miljö och bygg och kultur och 
fritid för att diskutera hemsidans krav? 

Detta är en fråga som ger en bild över hur arbetet med att samla in krav har gått till. 
Svaret kan sedan jämföras med vad förvaltningarna miljö och bygg och kultur och 
fritid svarade på exakt samma fråga. Jämförelsen kan ge svar på om det finns olika 
synpunkter på hur ofta det var möten för att diskutera hemsidans krav. 

6. Kunde förvaltningarna miljö och bygg och kultur och fritid tydlig beskriva vilka 
krav som de ställde på hemsidan?

Denna fråga skapades för att få en uppfattning från TietoEnator om hur de anser att 
förvaltningarna kan beskriva sina krav på hemsidan. Svaret kan sedan jämföras med 
vad litteraturen säger om användarnas skyldighet att tydligt beskriva sina krav. 

7. Finns det några problem med kommunikationen med de inblandade när kraven 
skulle samlas in? I så fall på vilket sätt?

Frågan skapades för att få svar på om det fanns några kommunikationssvårigheter 
som t.ex. svårbegripligt språk, dålig tillgänglighet eller dyl. mellan TietoEnator och 
förvaltningarna. Frågan skapades även till förvaltningarna miljö och bygg och kultur 
och fritid för att sedan kunna göra en jämförelse och se om det fanns skilda åsikter om 
hur kommunikationen fungerar.
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8. Innan hemsidan skapades upprättades det då en kravspecifikation? 
Denna fråga skapades för att få svar på om det upprättades en kravspecifikation innan 
hemsidan började utvecklas. Frågan skapades även till förvaltningarna miljö och bygg 
och kultur och fritid för att göra en jämförelse om det finns olika synpunkter på om 
det skapades en kravspecifikation eller inte. 

9. Har någon typ av prototyp används för att testa hemsidans funktion på 
användarna innan den implementerats? 

Denna fråga skapades för att få en bild av om hemsidans funktion och innehåll har 
kontrollerats innan den implementerats. Detta för att sedan jämföra med vad 
litteraturen anser om att använda sig av någon prototyp för att testa hemsidans 
funktion och innehåll innan den implementeras. Frågan ställdes även till 
förvaltningarna miljö och bygg och kultur och fritid för att kunna göra en jämförelse 
och se om det fanns olika synpunkter på om det används någon prototyp eller inte.

10. I vilken grad anser ni att kraven från förvaltningarna miljö och bygg och kultur 
och fritid är uppfyllda på en skala 1 – 5 där ett är mycket dåligt och fem mycket 
bra?

Frågan ställdes tillsammans med en skala för att kunna jämföras med hur mycket av 
kraven som förvaltningarna miljö och bygg och kultur och fritid anser är uppfyllda. 
Jämförelsen kan ge svar på om det finns skillnader på hur mycket kraven anses vara 
uppfyllda. En femgradig skala användes för att underlätta och tydliggöra jämförelsen. 

4.3 Val av intervjupersoner 

Enligt Patel och Davidson (1994) gäller det att hitta en grupp av människor vilka kan 
representera alla andra människor som kan betraktas som jämförbara med den 
undersökta gruppen för att ett forskningsresultat skall kunna generaliseras (Patel och 
Davidson, 1994). Enligt Kvale (1997) väljs inte intervjupersoner slumpmässigt utan 
efter andra kriterier, ofta efter tillgänglighet. Kriterier för denna undersökning var att 
intervjupersonerna skulle vara tillgängliga och ha varit involverade i utvecklingen av 
hemsidan på förvaltningarna miljö och bygg och kultur och fritid. Med detta i åtanke 
var önskemålet att intervjua cheferna samt dataansvariga på förvaltningarna miljö och 
bygg och kultur och fritid. På TietoEnator var önskemålet att intervjua de personer 
som aktivt varit involverade i utvecklandet av hemsidan på förvaltningarna miljö och 
bygg och kultur och fritid.

För att komma i kontakt med intervjupersoner som hade möjlighet att ställa upp på en 
intervju och som varit involverad i utvecklingen av hemsidan kontaktades TietoEnator 
och förvaltningarna miljö och bygg och kultur och fritid. Kontakten skapades både via 
telefon och via personlig kontakt. På TietoEnator kontaktades projektledaren för att 
diskutera vilka anställda på företaget var lämpliga att intervjua. På Timrå kommun 
kontaktades förvaltningschefen på förvaltningen miljö och bygg för att diskutera vilka 
anställda som kunde vara lämpliga att intervjua.  
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4.4 Undersöka hur kravinsamlingen har genomförts 

För att undersöka hur kravinsamlingen har genomförts mellan TietoEnator och 
förvaltningarna miljö och bygg och kultur och fritid gjordes en fallstudie. Enligt Patel 
och Davidson (1994) görs en fallstudie på en mindre avgränsad grupp genom t.ex. en 
intervju eller ett frågeformulär. En fallstudie lämpar sig väl att användas då syftet är 
att skaffa sig en djupare helhetsbild av en specifik situation eller ett problem, till 
exempel processer eller förändringar i organisationer. Vid fallstudier skapas ett 
helhetsperspektiv för att få så täckande information som möjligt (Patel & Davidson, 
1994).

För att undersöka hur kravinsamlingen har genomförts gjordes intervjuer på en 
mindre avgränsad grupp. Intervjuer gjordes eftersom det inte fanns kvar något 
material som beskrev hur kravinsamlingen hade gått till när hemsidan skapades. 
Under intervjuerna ställdes bl.a. frågor på vilka personer som var involverade vid 
kravinsamlingen samt hur kravinsamlingen gått till. Varje intervjuperson tillfrågandes 
om tillåtelsen att spela in intervjun m.h.a. bandspelare. Samtliga intervjupersoner gav 
sitt godkännande. 

4.5 Få en förståelse för vad i analysfasen som kan ha orsakat att 
kraven som ställts inte riktigt är uppfyllda 

Nästa delmål var att få en förståelse för vad som kan ha orsakat att en del av kraven 
som miljö och bygg- och kultur och fritidförvaltningen har ställt inte riktigt är 
uppfyllda. Detta gjordes genom att jämföra vad som kommit fram under intervjuerna 
med vad litteraturen säger om hur en kravspecifikation kan tas fram. Jämförelsen 
skulle förhoppningsvis visa att det fanns några punkter att förbättra när kraven skulle 
beskrivas och samlas in från förvaltningarna miljö och bygg och kultur och fritid.
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5 Resultat 

Detta kapitel kommer att redovisa en redogörelse för resultatet av rapportens 
undersökning. Resultatet kommer att framföras utifrån rapportens 
problemspecificering och delmål. Det resultat som framkommit utifrån rapportens 
metoder och tekniker redovisas nedan uppdelat i olika delkapitel med utgångspunkt 
av underrubrikerna i kapitel fyra.

5.1 Förståelse för hur en kravspecifikation kan tas fram 

Det finns en rad olika förslag på hur en kravspecifikation kan tas fram vilket beror på 
att det inte finns ett sätt som alltid är det lämpligaste. Enligt Oskarsson (1994) bör en 
kravspecifikation tas fram genom att: 

1. Intervjua beställaren samt användarna som kommer att arbeta med det 
kommande informationssystemet. Under intervjuerna bör frågor ställas och 
diskuteras mellan båda parter d.v.s. mellan den intervjuade personen och 
systemutvecklare.  

2. Systemutvecklaren skall skriva ned en formulering på informationssystemets 
krav och funktionalitet utefter vad som framkommit under intervjuerna.  

3. Presentera formuleringen för beställaren och vissa utvalda användare för att 
kontrollera att systemutvecklaren fått en korrekt uppfattning och förståelse för 
vilka krav som ställs på informationssystemet.  

4. Utveckla en prototyp och demonstrera den för beställaren och vissa utvalda 
användare.

Oskarsson (1994) anser att en kravspecifikation skall vara relativt tunn. 
Informationssystemets funktionalitet skall specificeras eftersom ingen, enligt 
författaren, har intresset av onödiga funktioner.  När funktionerna beskrivs skall både 
de funktioner som ingår och de som inte ingår i informationssystemet presenteras för 
att öka förståelsen för alla parter. En kravspecifikation skall, enligt Loucopoulos och 
Karakostas (1995), godkänns att förändras och modifieras under processens gång 
eftersom nya krav kan påträffas. Det är därför viktigt att samtliga krav i 
kravspecifikationen är spårbara till dess ursprung. Författarna menar därför att 
kravspecifikationen måste innehålla korsreferenser som gör det möjligt för 
systemutvecklaren att se hur krav förhåller sig till varandra och vilka mål kraven är 
tänkta att spegla. Enligt Loucopoulos och Karakostas (1995) finns det flera problem 
som kan uppstå när kraven skall samlas in från användarna: 

Användarna har inte en klar bild över sina krav på det nya 
informationssystemet.  
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Systemutvecklare använder begrepp som är dataorienterade medan 
användarna kanske har andra uttryck och begrepp vilket kan leda till problem i 
kommunikationen. 

Användarna kan vara negativt inställda till att ett nytt informationssystem skall 
utvecklas och vill på grund av detta inte medverka i insamlingen utav kraven. 

Enligt Oskarsson (1994) får inte programmering och konstruktion påbörjas på 
informationssystemet innan kravspecifikationen är klar. I vissa fall kan det vara 
nödvändigt att konstruera och programmera under framtagandet av krav-
specifikationen för att komma fram till vad som skall ingå i den. Enligt författaren är 
en kravspecifikation klar när den är granskad och godkänd. Granskning och 
godkännande går till på så sätt att systemutvecklaren tar fram ett förslag på en 
kravspecifikation. Därefter sätter sig beställaren och några utvalda användare och 
granskar kritiskt kravspecifikationen och gör vissa ändringar som de anser vara 
nödvändiga. Efter det avgör systemutvecklaren bl.a. om detta är tekniskt möjligt och 
om båda parter är överens görs ett godkännande, annars blir det en omgranskning. 
Efter att kravspecifikationen fått ett godkännande kan vidare utveckling av 
informationssystemet påbörjas (Oskarsson, 1994). Gunnarsson m.fl. (1999) håller 
med om detta och påpekar att granskningens syfte är att ett antal personer kritiskt 
skall gå igenom en kravspecifikation och hitta så många fel som möjligt. 

När en prototyp skall demonstreras för beställaren och vissa utvalda användare är, 
enligt Oskarsson (1994), det bästa sättet att utveckla ett väldigt enkelt program som 
beter sig som det tilltänkta informationssystemet kommer att göra. Därefter får 
beställaren och de utvalda slutanvändarna prova prototypen. Om de inte är nöjda 
modifieras prototypen tills den är godkänd. Prototypen skall sedan dokumenteras och 
användas som underlag för att kunna färdigställa kravspecifikationen (Oskarsson, 
1994). Gunnarsson m.fl. (1999) anser också att användandet av prototyper är till en 
fördel för att kunna stämma av ett lösningsförslag samt tjäna som ett 
diskussionsunderlag innan det slutliga informationssystemet utvecklas. Det författaren 
vill påvisa är att den största fördelen med prototyper är att kostnaden för att utveckla 
ett informationssystem kan minskas. Att göra förändringar efter det att en prototyp har 
utvecklats och innan utvecklingen av informationssystemet startat, kostar en betydligt 
mindre summa pengar än vad det kostar att göra förändringar i ett senare skede 
(Gunnarsson m.fl., 1999).  

Oskarsson (1994) påpekar att det inte går att påstå att en kravspecifikation är exakt 
och fullständig. En kravspecifikation skall återge kraven exakt och fullständigt men 
hela dokumentet är ett levande dokument som kommer att uppdateras tillsammans 
med beställarens medgivande under hela systemutvecklingsprocessen (Oskarsson, 
1994). Gunnarsson m.fl. (1999) har resonemanget att en kravspecifikation istället 
skall vara väldigt exakt och korrekt när granskningen är genomförd. Loucopoulos och 
Karakostas (1995) menar att det vid flera tillfällen visat sig att fel som görs tidigt i 
processen med att arbeta fram en kravspecifikation är de som senare kostar mest att 
reparera när väl systemet implementerats. En väl strukturerad och genomförd 
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kravspecifikation är därför väldigt viktigt då det kan spara stora utvecklingskostnader 
för företaget (Loucopoulos & Karakostas, 1995). 

5.2 Utforma intervjuer 

Intervjufrågorna utformades genom att dela upp dem i inledande frågor, huvudfrågor 
och avslutande frågor (Bilaga 1 & 2). De inledande frågorna ställdes för att få 
information och förståelse för intervjupersonens bakgrund. Fokus lades därefter på 
huvudfrågor rörande kravinsamling och samarbetet mellan TietoEnator och 
förvaltningarna miljö och bygg och kultur och fritid. Avslutningsvis ställdes 
avslutande frågor för att bl.a. höra om intervjupersonen hade något att tillägga och för 
att få ett bra avslut på intervjun.

5.3 Val av intervjupersoner 

För att komma i kontakt med intervjupersoner som hade möjlighet att ställa upp på en 
intervju och som varit involverad i utvecklingen av hemsidan kontaktades TietoEnator 
och förvaltningarna miljö och bygg och kultur och fritid. Önskemålet var bl.a. att 
intervjua ett antal anställda på TietoEnator som varit aktivt involverad i utvecklingen 
av hemsidan. Under samtalet med projektledaren på TietoEnator visade det sig dock 
att det var bara projektledaren själv kvar på företaget som varit involverad när 
hemsidan utvecklades för förvaltningarna miljö och bygg och kultur och fritid.
Projektledaren ställde upp på en intervju för att besvara frågor rörande vilka personer 
som var involverade vid kravinsamlingen samt hur kravinsamlingen gått till. 

De intervjupersoner som önskades intervjuas på förvaltningarna miljö och bygg och
kultur och fritid var chefer och dataansvariga. Under samtalet med förvaltningschefen 
på förvaltningen miljö och bygg beslutades det dock att de personer som skulle 
intervjuas på förvaltningen var förvaltningschefen själv och ytterligare en anställd 
eftersom några dataansvariga fanns inte på förvaltningarna. På förvaltningen kultur
och fritid gavs förslaget att kontakta kultur och fritids förvaltningschef och ytterligare 
en person för en intervju. Samtliga tillfrågade personer hade möjlighet att delta i 
denna undersökning. Totalt blev undersökningsdeltagarna fem stycken. 

5.4 Undersöka hur kravinsamlingen har genomförts mellan 
TietoEnator          och förvaltningarna miljö och bygg och kultur och 

fritid

För att undersöka hur kravinsamlingen har genomförts mellan TietoEnator och 
förvaltningarna miljö och bygg och kultur och fritid intervjuades utvalda personer. 
Svaren på intervjufrågorna analyseras och presenteras kort nedan: 

1. Vem är ansvarig utgivare för hemsidan? 
”Näringslivschefen” (Miljö och bygg och kultur och fritid)

”Näringslivschefen” (TietoEnator) 
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Syftet med denna fråga var att få information om vem eller vilka som ansvarar för 
hemsidans innehåll. Svaren på frågan bekräftar att det gjorts en tydlig beskrivning 
på vilken som är ansvarig utgivare utav hemsidan. En ansvarig utgivare kan vara 
bra att utse då problem eventuellt uppstår om vad som publiceras på hemsidan. 
Det finns då troligtvis inga tveksamheter om vilken person som skall kontaktas. 

2. Hur mycket var förvaltningarna miljö och bygg och kultur och fritid 
involverade i utvecklingen utav hemsidan? 

”Nästan inte alls, det bara small till så var hemsidan upplagd.” 
”Informationsansvariga skulle få vara med men så blev det inte.” (Miljö och
bygg, GIS samordnare) 

”Vi var inte involverade, fick se sidan när den var färdig och implementerad.” 
(Miljö och bygg, förvaltningschef) 

”Inte mycket, lite synpunkter på vad vi ville ha med men några möten hade vi 
inte.” (Kultur och fritid, förvaltningschef) 

”Jag var involverad lite teoretiskt i början, med diskussioner om utseende och 
informationsinnehåll.”(Kultur och fritid, bibliotekschef)

”Jag arbetade genom en kontaktperson på Timrå kommun som hade kontakt med 
förvaltningarna.” ”Jag hade kontakt med kontaktpersonen enstaka gånger i 
början.” (TietoEnator, projektledare)

Denna fråga skulle ge en förståelse för hur mycket förvaltningarna anser sig ha 
varit involverad i utvecklingen av hemsidan. Svaren på frågan visar att 
intervjupersonerna är ganska överens om att de inte blivit tillräckligt involverade i 
utvecklingen av hemsidan, däremot anser TietoEnator att viss kontakt funnits. 
Enligt Oskarsson (1994) och Katzeff (1998) bör användarna involveras under hela 
utvecklingsprocessen för att kunna uppnå ett lyckat slutresultat. Intervjuer med 
användarna bör bl.a. göras föra att samla in de krav som ställs på hemsidan. 
Andersson (1994) påpekar att systemutvecklare och användare som tillsammans 
utvecklar ett informationssystem är en beprövad lösning och som ofta fungerar 
bra.

Kontaktpersonen som TietoEnator har haft att samarbeta med under utvecklingen 
av hemsidan har kanske inte lyckats uppfylla sin funktion tillräckligt eftersom 
förvaltningarna inte känt sig tillräckligt involverade i utvecklingsprocessen. 
TietoEnator skulle kanske ha haft kontakt med förvaltningarna för att på ett bättre 
sätt kunna involvera dem i utvecklingen av hemsidan. 
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3. Vilka olika yrkeskategorier från förvaltningarna miljö och bygg och 
kultur och fritid har varit inblandade i processen att samla in kraven till 
hemsidan?

”Förvaltningen miljö och bygg var inte inblandade speciellt mycket i den 
processen men en del anställda på förvaltningen som har ett speciellt 
ansvarsområde var involverad enstaka gånger för att beskriva textinnehållet.” 
(Miljö och bygg, förvaltningschef) 

”Några direkta krav har man inte fått bidra med utan vi träffades någon gång och 
pratade, mer var det inte.” (Miljö och bygg, GIS samordnare) 

”Bara jag som chef bidrog med vissa krav” (Kultur och fritid, bibliotekschef) 

”Jag som chef presenterade en del av innehållet med samråd med andra på 
förvaltningen.” (Kultur och fritid, förvaltningschef) 

Syftet med denna fråga var att ge en bild av vilka yrkeskategorier som t.ex. chefer 
och dataansvariga, från förvaltningarna miljö och bygg och kultur och fritid som
varit involverade i kravinsamlingen. På denna fråga är förvaltningarna överens om 
att ett flertal yrkeskategorier varit involverade i processen att samla in krav till 
hemsidan men i mycket liten omfattning. När krav skall samlas in anser Andersen 
(1994) att chefen och hans medarbetare är nyckelpersoner. När kraven skulle 
samlas in verkar förvaltningarna ha tänkt på detta. Problemet verkar vara att de 
inte blivit tillräckligt involverade i utvecklingsprocessen av hemsidan. 

4. Vilka olika yrkeskategorier från TietoEnator har varit inblandade i 
processen att samla in kraven för webbsidan? 

”Det var bara jag från TietoEnator” (TietoEnator, projektledare)

Syftet med denna fråga var att ge en bild av vilka yrkeskategorier från TietoEnator
som varit involverade i kravinsamlingen. Enligt Loucopoulos och Karakostas 
(1995) bör flera personer vara involverade i processen att samla in krav för ett nytt 
informationssystem. Är flera personer med olika yrkeskategorier involverade i 
processen kan det vara lättare att få en förståelse för de krav som användarna 
ställer på informationssystemet (Loucopoulos & Karakostas, 1995). Förståelsen 
för förvaltningarnas krav hade kanske blivit bättre om fler yrkeskategorier från 
TietoEnator hade varit involverade i processen att samla in krav från 
förvaltningarna.  

5. Vem bestämmer vilka krav som slutligen ska gälla? 

”Näringslivschefen skall vara ansvarig utgivare, men det fungerar inte utan det 
brukar vara TietoEnator som bestämmer.” ”TietoEnator anser att mycket av de 
krav som ställs är för svåra att uppfylla men vi anser inte att det är speciella 
svåra uppgifter vi kommer med.” (Miljö och bygg, GIS samordnare) 
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”Vi kommer med önskemål, men vi får en känsla av att TietoEnator bestämmer 
vad som slutligen skall gälla.” (Miljö och bygg, förvaltningschef)

”Jag upplever det som att det är TietoEnator som bestämmer vilka krav som 
slutligen skall gälla.” (Kultur och fritid, förvaltningschef) 

”Det är TietoEnator som bestämmer vilka krav som skall gälla och så tycker jag 
inte att det skall fungera, de är smakdomare m.m.” ”Det är som att jobba i tjära.” 
(Kultur och fritid, bibliotekschef)

Denna fråga skulle ge svar på vem eller vilka som bestämmer vilka krav som 
slutligen ska gälla. I svaren framgår det att förvaltningarna är överens om att det 
är TietoEnator som slutligen beslutar om vilka krav som skall gälla. 
Förvaltningarna har dock fått möjligheten att framföra vissa synpunkter. Dessa har 
enligt de intervjuade inte tagits på allvar. TietoEnator påpekar att kraven är för 
svåra att uppfylla vilket måste anses vara en dålig förklaring från ett IT-företag 
som bör inneha hög kompetens. Om kraven är så höga att det inte är tekniskt 
möjligt kan TietoEnators uppfattning accepteras. Annars finns det ingen förståelse 
för varför kraven skall vara för svåra att uppfylla eller varför vissa synpunkter inte 
tagits på allvar.

6. Hur samlades kraven in till hemsidan? 

”Via en kontaktperson på Timrå kommun som hade kontakt med respektive 
förvaltning.” (TietoEnator, projektledare) 

Syftet med denna fråga var att få en förståelse för hur TietoEnator arbetade med 
att få in kraven på hemsidan och sedan jämföra med vad litteraturen säger om hur 
krav kan samlas in från användarna. Svaret visar att det har funnits en 
kontaktperson på Timrå kommun. Utifrån tidigare intervjusvar har kontakten 
troligtvis inte fungerat fullständigt. Enligt Oskarsson (1994) bör krav samlas in 
genom att intervjua användarna och därefter bör en formulering skrivas ned på de 
krav som framkommit under intervjuerna. Formuleringen bör sedan godkännas av 
användarna innan utvecklingsprocessen går vidare (Oskarsson, 1994).

Genom att använda sig av en kontaktperson bör sannolikt fungera men då gäller 
det att kontaktpersonen i sin tur har kontakt med förvaltningarna. En annan 
lösning vore kanske om TietoEnator hade haft direkt kontakt med vissa utvalda 
personer på respektive förvaltning. 

7. Hade ni regelbundna möten med TietoEnator för att diskutera hemsidans 
krav?

”Nej, det fanns inga, allt sköttes via e-post.” (Kultur och fritid, förvaltningschef) 
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”Nej, några möten fanns inte alls.” ”Några enstaka driftmöten fanns men inga 
möten om hemsida.” (Kultur och fritid, bibliotekschef) 

”Nej, fanns inga möten.” ”Vi skickade email till varandra.” (Miljö och bygg, GIS 
samordnare) 

”Tanken fanns inledningsvis att det skulle finnas möten men de upphörde efter 
någon enstaka träff.” (Miljö och bygg, förvaltningschef) 

Denna fråga skulle ge en bild över om regelbundna möten funnits för att samla in 
och diskutera krav till hemsidan. Svaren tyder på att ambitionen fanns från början 
om att det skulle finnas möten. Mötena upphörde dock efter en kort tid. 
Gunnarsson m.fl. (1999) samt Faulkners (2000) anser att regelbundna möten bör 
finnas under hela utvecklingsprocessen för att underlätta förståelsen för arbetet. 
Regelbundna möten är kanske ett bättre sätt att öka förståelsen hos både 
TietoEnator och förvaltningarna än att sköta kommunikationen via e-post. 

8. Hade ni regelbundna möten med förvaltningarna miljö och bygg och 
kultur och fritid för att diskutera hemsidans krav? 

”I början anordnade jag möten som kanske inte direkt handlade om önskemålen 
på hemsidan, men det slutade med att det aldrig kom några från 
förvaltningarna.” ”Sedan hade jag kontakt med kontaktpersonen som i sin tur 
hade kontakt med förvaltningarna.” (TietoEnator, projektledare) 

Syftet med frågan var att få en förståelse för om TietoEnator har haft regelbundna 
möten med förvaltningarna för att diskutera hemsidans krav. Svaret på frågan 
tyder på att ambitionen med att ha regelbundna möten fanns från TietoEnator men 
att intresset från förvaltningarna var svagt. Enligt Loucopoulos och Karakostas 
(1995) finns det flera problem som kan uppstå när krav skall samlas in från 
användarna. Ett av dem är när användarnas intresse är dåligt eftersom t.ex. något 
nytt håller på att hända. Om intresset hos förvaltningarna har varit dåligt är svårt 
att säga eftersom svaren från TietoEnator och förvaltningarna skiljer sig en del på 
denna punkt. 

9. Innan hemsidan skapades upprättades det då en kravspecifikation? 

”Nej, någon kravspecifikation skapades inte.” (Kultur och fritid, förvaltningschef) 

”Det fanns ett dokument som innehöll krav på bl.a. utseendet på vissa sidor, dock 
var dokumentet på väldigt många sidor ca 60 stycken. TietoEnator tog bara några 
utav dessa sidor.” (Miljö och bygg, GIS samordnare) 

”Nej, tror inte det, har inget minne utav det i alla fall.” (Kultur och fritid, 
förvaltningschef) 
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”Nej, inte vad jag vet.” (Kultur och fritid, bibliotekschef)

”Det fanns ett underlag som jag tog och använde.” ”Det var en bra grundlayout 
som jag använde, det var lite grafiskt jag ändrade, saker som bl.a. inte var 
tillåtet.” (TietoEnator, projektledare) 

Denna fråga skulle ge svar på om det upprättades en kravspecifikation innan 
hemsidan började utvecklas. Svaren visar att det funnits någon typ av dokument 
innehållande krav men att det användes av TietoEnator i väldigt liten omfattning. 
TietoEnator nyttjade tydligen endast vissa delar utav dokumentet. Enligt Binders, 
Brandts och Buurs (1999) skall en kravspecifikation fungera som en stomme 
under hela utvecklingsprocessen. Enligt Gunnarsson m.fl. (1999) och Faulkners 
(2000) är en kravspecifikation ett dokument där systemets funktionalitet beskrivs. 
Förvaltningen miljö och bygg hade ett dokument innehållande bl.a. krav på 
hemsidan men utan en riktig upprättad kravspecifikation är det svårt att tro att ett 
lyckat slutresultat kan uppnås.

10. Anser ni att era krav är uppfyllda utav TietoEnator på en skala 1 – 5 där 
ett är mycket dåligt och fem mycket bra? 

”Jag ger en 1: a. TietoEnator ändrar textinnehållet, gör ändringar på 
färgsättning som vi tidigare bestämt och kraven blir inte uppfyllda i tid.” (Kultur 
och fritid, bibliotekschef) 

”Jag ger en 2: a. Våra krav och önskemål uppfylls inte i tid.” (Kultur och fritid, 
förvaltningschef) 

”Jag ger kanske en 2: a. En bild som förklaras var den skall placeras blir dock 
ofta felplacerad i alla fall.” ”Hemsidan har dålig layout och ingen konsistens, 
ingen stil.” ”Ser ut som ett första utkast.” ”Använder olika symboler vilket gör att 
man inte känner igen sig.” (Miljö och bygg, GIS samordnare) 

”Jag ger en 2: a. Textinnehåll ändras och krav uppfylls inte i tid.” (Miljö och
bygg, förvaltningschef)

Syftet med denna fråga var att få en bild över hur mycket förvaltningarna anser att 
kraven är uppfyllda av TietoEnator. Svaren visar entydigt att förvaltningarna anser 
att kraven som de ställt har uppfyllts i mycket liten grad och att ett stort missnöje 
finns hos förvaltningarna. Genom att kraven uppfylls i så liten utsträckning som 
förvaltningarna anser kan påverka både TietoEnator och förvaltningarna negativt. 
Ett stort missnöje kan uppstå hos förvaltningarna och även medföra ökade 
kostnader för båda parter när utförda arbeten måste omarbetas. Här skulle 
troligtvis en kravspecifikation underlättat arbetet med att uppfylla hemsidans krav.  
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11. I vilken grad anser ni att kraven från förvaltningarna miljö och bygg och 
kultur och fritid är uppfyllda på en skala 1 – 5 där ett är mycket dåligt 
och fem mycket bra? 

”Troligen minst 90 % på de önskemål och krav de ställer, kanske en 4: a eller 5: 
a.” ”TietoEnator skulle vilja göra om hela hemsidan men vi måste få tillåtelse 
från Timrå kommun och någon måste ju betala.” ”Det vore bra om 
förvaltningarna kunde vara mer intresserade.” ”Vissa förvaltningar är det medan 
andra inte.” (TietoEnator, projektledare)

Syftet med denna fråga var att jämföra med förvaltningarna miljö och bygg och
kultur och fritid om hur mycket kraven anses vara uppfyllda. Svaret tyder på att 
TietoEnator har en väsentligt annan uppfattning om hur mycket kraven är 
uppfyllda gentemot förvaltningarna. Den väsentligt stora skillnaden kan bero på 
att det inte funnits några regelbundna möten där kraven kunde diskuteras och 
stämmas av. Regelbundna möten vore kanske ett tillvägagångssätt för att minska 
den stora skillnaden om hur mycket av kraven som anses vara uppfyllda.

12. Kunde TietoEnator tydligt beskriva hur de tänkte bedriva utvecklingen 
utav hemsidan? 

”Nej, inga avstämningar, några tankegångar har TietoEnator presenterat på 
något enstaka förvaltningsmöte.” (Kultur och fritid, förvaltningschef) 

”Nej, TietoEnator har inte beskrivit någonting. Aldrig hört något hur de har 
planerat utvecklingen utav hemsidan, inte ens övergripande.” (Kultur och fritid, 
bibliotekschef) 

”Nej, inga avstämningar fanns, ingen dialog.” (Miljö och bygg, förvaltningschef)

”Ingen information alls, vi ville gärna vara med, vara involverade och göra 
ändringar.” ”Om vi hade fått vara delaktig kunde vi ha gjort ändringar på 
strukturen innan allt blev så tokigt.” ”Hemsidan blev inte alls som vi hade tänkt 
oss.” (Miljö och bygg, GIS samordnare) 

Denna fråga skulle ge en uppfattning om hur mycket förvaltningarna anses blivit 
informerade om hur utvecklingen utav hemsidan har gått till. Enligt Gunnarsson 
m.fl. (1999) bör en systemutvecklare skapa en plan över utvecklingsprocessen 
samt kunna kommunicera med övriga deltagare på ett bra sätt. Någon beskrivning 
på hur utvecklingen utav hemsidan tänkt gå till har tydligen inte TietoEnator 
bidragit med. Än en gång så kanske regelbundna möten hade gjort att 
förvaltningarna känt sig mer involverade och fått en möjlighet att skapa sig en 
förståelse för hur utvecklingen av hemsidan skulle bedrivas. 

13. Kunde förvaltningarna miljö och bygg och kultur och fritid tydlig 
beskriva vilka krav som de ställde på hemsidan? 
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”De flesta kan tydligt beskriva vad de vill ha, men enstaka personer kan ha svårt 
att uttrycka sig och göra sig förstådd. Det brukar ändå lösa sig, alla blir troligen 
inte nöjda.” (TietoEnator, projektledare) 

Denna fråga skulle ge en uppfattning om hur TietoEnator anser att förvaltningarna 
kunde beskriva sina krav på hemsidan. Enligt Loucopoulos och Karakostas (1995) 
och Katzeff (1998) är det vanligt att användarna ibland kan ha svårt att ge en klar 
bild över de krav de ställer. Detta kan vara orsaken till att TietoEnator ibland inte 
klarar av att uppfylla vissa krav på det sätt som respektive förvaltningarna tänkt 
sig. Därför bör troligen kompetensen hos berörda förvaltningar höjas inom nu 
nämnda område. 

14. Finns det några problem med kommunikationen mellan förvaltningarna 
och TietoEnator? I så fall på vilket sätt? 

”Ja, det känns inte som att vi behandlas som kund, vi får argumentera för alla 
krav vi har.” ”Processen blir jobbig och vi väljer ibland att inte använda 
hemsidan.” ”TietoEnator är även svåra att nå.” ”Känns även som att de saknar 
kunskap om utformning, design och språkval i texter.”  (Miljö och bygg,
förvaltningschef) 

”Språket emellan fungerar, men TietoEnator säger att vissa krav är svåra att 
uppfylla fast att vi på förvaltningen vet att det inte är några större svårigheter.” 
”Det accepterar jag inte.” (Miljö och bygg, GIS samordnare) 

”Allt sker via email och fungerar ganska bra men det borde finnas möten för att 
kunna stämma av var man befinner sig i utvecklingen.” (Kultur och fritid, 
bibliotekschef) 

”Jag får en uppfattning av att TietoEnator inte tar till sig det vi säger, en viss 
nonchalans.” (Kultur och fritid, förvaltningschef) 

”Vi måste försöka göra oss förstådda. Samarbetet har fungerat bra tycker jag, det 
mesta sker via email och det fungerar bra.” (TietoEnator, projektledare) 

Syftet med denna fråga var att få svar på om det fanns några 
kommunikationssvårigheter som t.ex. svårbegripligt språk, dålig tillgänglighet 
m.m. mellan TietoEnator och förvaltningarna. I svaren framgår det att från 
förvaltningarnas sida finns det önskemål om att det skulle ha funnits 
avstämningsmöten med TietoEnator, medan TietoEnator anser att 
kommunikationen via email har varit tillräcklig. Enligt Katzeff (1998) kan 
kommunikationsproblem uppstå mellan användare och systemutvecklare eftersom 
användarna kan ha svårt att förstå och uttrycka sig i det språk som 
systemutvecklaren använder sig av. Detta problem verkar inte riktigt ha funnits 
mellan TietoEnator och förvaltningarna. Problemet verkar istället ha varit att 
förvaltningarna inte känt sig som kund hos TietoEnator eftersom de har behövt 
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argumentera för alla krav som de ställt på hemsidan. Här borde TietoEnator 
kanske ha varit lite mer lyhörd och kanske planerat in regelbundna möten för att 
förbättra kommunikationen.

15. Fick ni ta del utav någon prototyp för att testa hemsidans funktion innan 
den implementerats? 

”Nej, ingen sådan, ingen avstämning innan något nytt skapas eller läggs in.” 
(Kultur och fritid, förvaltningschef) 

”Nej, det gjordes inte, allt lades ut på hemsidan direkt utan att stämma av med 
oss först.” (Kultur och fritid, bibliotekschef)

”Nej, fick inte ta del utav några prototyper, inga avstämningar alls gjordes.” 
(Miljö och bygg, förvaltningschef) 

”Nej, det fick vi inte, ändringar görs utan att kolla av med oss först.” 
”TietoEnator hittar på egen information ibland.” (Miljö och bygg, GIS
samordnare) 

”Nej, vi lägger ut informationen så får förvaltningarna tycka till sedan.” ”Det är 
viktigare att informationen kommer ut än hur den ser ut.”  ”Är det större saker 
stämmer vi av med berörd förvaltning innan det läggs ut på hemsidan.” 
(TietoEnator, projektledare) 

Syftet med denna fråga var att få en bild av om hemsidans funktion och innehåll hade 
kontrollerats innan den implementerats. Svaren från TietoEnator och förvaltningarna 
visar att någon prototyp inte har redovisats, men att förvaltningarna gärna hade haft 
någon typ av avstämning innan hemsidan implementerats. Gunnarsson m.fl. (1999) 
anser att användandet av prototyper är till en fördel för att kunna stämma av ett 
lösningsförslag samt tjäna som ett diskussionsunderlag innan det slutliga 
informationssystemet utvecklas. Det författaren vill påvisa är att den största fördelen 
är att kostnaderna för att ta fram ett informationssystem blir lägre när en prototyp 
föreligger. Genom att göra förändringar efter det att en prototyp har utvecklats och 
innan utvecklingen av informationssystemet startat, kostar betydligt mindre än vad det 
kostar att göra förändringar i ett senare skede (Gunnarsson m.fl., 1999).  

TietoEnator arbetar genom att lägga ut informationen på hemsidan så fort som möjligt 
och därefter får respektive förvaltning tycka till. Detta kan resultera i att TietoEnator 
får göra flera omarbetningar efter det att informationen lagts ut på hemsidan. 
Resultatet blir troligen även ökade kostnader för TietoEnator och för förvaltningarna 
eftersom ytterligare tid kan krävas för att nå ett lyckat slutresultat. Det som läggs ut på 
hemsidan bör kanske godkännas av respektive förvaltning först. 
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5.5 Analys 

Svaren från intervjuerna visar att förvaltningarna miljö och bygg och kultur och fritid
och TietoEnator har en tydlig bild av vem som är ansvarig utgivare av hemsidan och 
de är även ganska överens om hur utvecklingen av hemsidan har gått till. Skillnader 
finns i bl.a. hur mycket förvaltningarna och TietoEnator anser att kraven är uppfyllda. 
Utifrån intervjusvaren anser förvaltningarna miljö och bygg och kultur och fritid att 
kraven som de har ställt på hemsidan inte uppfyllts tillräckligt av TietoEnator. 
TietoEnator anser dock att de troligtvis uppfyller ca 90 % av kraven som 
förvaltningarna ställer. Det är märkligt att skillnaden är så stor eftersom de har haft ett 
samarbete under så lång tid. Gunnarsson m.fl. (1999) samt Faulkners (2000) anser att 
det är viktigt att regelbundna möten finns under hela utvecklingsprocessen för att 
underlätta kommunikationen mellan systemutvecklaren och användaren. Om 
regelbundna möten hade funnits mellan TietoEnator och förvaltningarna hade troligen 
bl.a. synpunkter på utvecklingsarbetet diskuterats och skillnaden i hur mycket av 
kraven som anses vara uppfyllda hade kanske inte varit lika stor.

Utifrån intervjuerna hade förvaltningarna önskat att de haft möjligheten att vara mer 
involverade i utvecklingen av hemsidan för att tidigare kunnat ge förslag på 
förändringar. Det verkar inte ha funnits någon större möjlighet för förvaltningarna att 
presentera krav på hemsidan till TietoEnator. Detta kan bero på att TietoEnator har 
valt expertdominerad systemutveckling och därför inte givit förvaltningarna någon 
inverkan på utvecklingen av hemsidan. Enligt Oskarsson (1994) och Katzeff (1998) 
bör användarna involveras under hela utvecklingsprocessen för att ett lyckat 
slutresultat skall kunna uppnås. Möjligheterna för förvaltningarna att presentera sina 
krav och synpunkter för TietoEnator hade kanske varit större om regelbundna möten 
funnits. Både förvaltningarna och TietoEnator var överens om att det inte funnits 
några regelbundna möten för att diskutera hemsidans krav. Förvaltningschefen på 
miljö och bygg och TietoEnator påpekar dock att tanken fanns inledningsvis att det 
skulle finnas regelbundna möten. Förvaltningschefen menar att de upphörde efter 
några enstaka träffar medan TietoEnator menar att detta berodde på bristande intresse 
från förvaltningarna. Loucopoulos och Karakostas (1995) påpekar att ett problem som 
kan uppstå när krav skall samlas in är just att intresset inte är tillräckligt stort från 
användarna vilket kan resultera i att alla krav inte presenteras för systemutvecklaren. 
Om detta problem funnits mellan TietoEnator och förvaltningarna kan det troligen 
varit väldigt svårt för TietoEnator att utveckla hemsidan som förvaltningarna 
egentligen önskat. 

Intervjusvaren visar också att det inte skapades någon kravspecifikation men att det 
fanns någon form av dokument innehållande krav på hemsidan. Dokumentet 
utnyttjades dock mycket lite av TietoEnator. Enligt Binders m.fl. (1999) skall en 
kravspecifikation fungera som en stomme under hela utvecklingsprocessen. Om en 
riktigt upprättad kravspecifikation hade funnits när TietoEnator skulle utveckla 
hemsidan för förvaltningarna miljö och bygg och kultur och fritid skulle det ha funnits 
en stomme att arbeta efter och många oklarheter skulle troligen inte ha funnits. Utan 
en kravspecifikation är det svårt att tro att ett lyckat slutresultat kan uppnås. 

En annan likhet i intervjusvaren är att förvaltningarna miljö och bygg och kultur och 
fritid anser att kommunikationen inte fungerat som de önskat. Förvaltningarna är 
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överens om att de känner sig motarbetade av TietoEnator när de skall kommunicera 
med varandra och skulle vilja att det funnits regelbundna möten. Här borde 
TietoEnator kanske ha varit lite mer lyhörda och kanske planerat in regelbundna 
möten för att förbättra kommunikationen. TietoEnator anser istället att 
kommunikationen via e-post fungerat bra och varit fullt tillräcklig.

Ytterligare en likhet i intervjusvaren är att förvaltningarna miljö och bygg och kultur
och fritid och TietoEnator är eniga om att det inte har använts någon prototyp för att 
testa hemsidans funktion innan den implementerats. Förvaltningarna är också överens 
om att det inte har skett någon avstämning innan implementation. Gunnarsson m.fl. 
(1999) anser att användandet av prototyper är till en fördel för att kunna stämma av ett 
lösningsförslag samt tjäna som ett diskussionsunderlag innan det slutliga 
informationssystemet utvecklas. Om en prototyp använts hade troligen ändringar 
kunnat göras tidligare och missnöjet hos förvaltningarna hade troligen minskat 
avsevärt. TietoEnator påpekar också att det är viktigare att informationen snabbt 
kommer ut på hemsidan, än hur den ser ut, vilket inte förvaltningarna anser. 

Utifrån intervjuerna kan det konstateras att TietoEnators sätt att samla in krav från 
förvaltningarna miljö och bygg och kultur och fritid inte stämmer överens med hur 
bl.a. Oskarsson (1994) anser att en kravinsamling bör gå till.  
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6 Diskussion

I detta kapitel kommer en diskussion föras kring det genomförda arbetet. 
Arbetsprocessen och erfarenheter från arbetet kommer att värderas och diskuteras. 
Slutligen presenteras förslag på intressanta frågeställningar som kan utgöra grunden 
för eventuellt fortsatt arbete. 

6.1 Förståelse för hur en kravspecifikation kan tas fram 

Det första delmålet var att skapa en förståelse för hur en kravspecifikation kan tas 
fram. Valet att göra en litteraturstudie har varit bra för att få en förståelse för de frågor 
som ställdes. När litteratur skulle sökas fram på biblioteket visades det sig att det inte 
fanns så många nyare publicerade böcker om hur en kravspecifikation kan tas fram. 
Efter att litteraturen hade studerats valdes Oskarssons (1994) tillvägagångssätt att 
presenteras tillsammans med andra författares synpunkter. De olika synpunkter som 
författarna presenterade var relativt lika. Skillnader fanns dock i hur fullständig en 
kravspecifikation skall vara och kan vara.

De beskrivningar som författarna presenterade visade sig stämma ganska väl överens 
med det förväntade resultatet. Oskarsson (1994) presenterade i olika steg om hur en 
kravspecifikation kan tas fram samt påpekade bl.a. hur viktig användarmedverkan är 
under hela utvecklingsprocessen.

6.2 Utforma intervjuer 

Valet att utforma intervjufrågorna på så sätt att dela upp dem i inledande frågor, 
huvudfrågor och avslutande frågor gjorde att intervjuerna flöt på bra. Valet att göra 
halvstrukturerade intervjuer gjorde att intervjupersonerna kunde uttrycka sig relativt 
fritt om sina åsikter och funderingar rörande kravinsamling och samarbetet mellan 
TietoEnator och förvaltningarna. Valet att ställa liknade frågor till intervjupersonerna 
gav ett lyckat resultat. Detta gav goda möjligheter till att göra en jämförelse mellan 
vad intervjupersonerna hade svarat. Enligt Patel och Davidson (1994) gäller det att 
försäkra sig om att det som undersöks verkligen avses att undersöka, d.v.s. försäkra 
sig om god validitet. Detta togs del av genom att utforma intervjufrågorna på så sätt 
att de skulle besvara problemet på ett föredömligt sätt. Intervjufrågornas utformning 
och nummerordning gjorde att intervjuerna flöt på bra och en hel del intressant 
information erhölls från intervjupersonerna. Enstaka intervjufrågor kan eventuellt ha 
uppfattats som ledande eftersom en kort förklaring kring vissa frågorna gavs till 
intervjupersonerna. Förhoppningsvis har dessa förklaringar inte påverkat resultatet 
utan enbart ökat förståelsen kring intervjufrågorna.

Bandningen av intervjuerna var ett mycket bra val eftersom det visade sig att det var 
mycket givande att ha tillgång till allt som har sagt vid senare tillfällen. Erfarenheter 
från att banda intervjuerna var att det kan vara svårt att få med begrepp och 
förkortningar från intervjutillfället eftersom kvaliteten på banden kan vara dålig. 
Därför kan det vara bra ur säkerhetssynpunkt att föra egna anteckningar under 
intervjutillfället. Enligt Patel och Davidson (1994) ger standardiserade intervjuer bra 
reliabilitet. Ett sätt att öka reliabiliteten är att spela in intervjuerna så att intervjun kan 
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tas i repris så många gånger det behövs för att vara säker på att svaren uppfattats 
korrekt. Eftersom standardiserade intervjuer har utförts i denna undersökning samt att 
intervjuerna har spelats in på en bandspelare, bör reliabiliteten vara god i denna 
undersökning.

Beslutet om att planera intervjuerna utefter de riktlinjer som Kvale (1997) 
presenterade i sin bok var lyckat. Författarens riktlinjer var en bra förberedelse att ta 
del av innan intervjuerna skulle utföras eftersom de gav en bra bild av vad som är 
viktigt att tänka på innan och under intervjuerna. Riktlinjerna gjorde att intervjuerna 
kunde utföras utan att några större problem inträffade. Exempel på dessa riktlinjer är 
att skapa förtroende och kontakt, lyssna och höra noga på vad den intervjuade 
personen säger.

6.3 Val av intervjupersoner 

Fördelningen av intervjupersonerna när det gäller yrkeskategori har varit bred. Detta 
för att erhålla information från så olika yrkeskategorier som möjligt. Intervjuerna har 
fungerat bra och även givit information för fortsatt arbete inom detta område. Det 
hade dock varit önskvärt att intervjua anställda på de övriga förvaltningarna på Timrå 
kommun om möjlighet och tid funnits. Detta för att erhålla ytterligare synpunkter på 
hur kravinsamlingen och samarbetet fungerat mellan förvaltningarna och TietoEnator. 
Det hade även varit önskvärt att intervjua fler anställda på TietoEnator men eftersom 
endast projektledaren själv varit involverad i utvecklingen av hemsidan fanns inte 
möjligheten till fler intervjuer.  

Med hänsyn till tid och möjlighet var antalet intervjupersoner lagom från 
förvaltningarna miljö och bygg och kultur och fritid. Fler personer från TietoEnator 
hade dock önskats för att få ytterligare synpunkter på hur arbetet bedrivits och hur det 
önskas bedrivas. Resultatet hade antagligen inte ändrats men fler synpunkter från fler 
involverade hade troligen underlättat jämförelsen med förvaltningarnas synpunkter. 

6.4 Undersöka hur kravinsamlingen har genomförts

Valet att göra intervjuer har varit bra för att få en förståelse för hur kravinsamlingen 
har genomförts mellan förvaltningarna miljö och bygg och kultur och fritid och 
TietoEnator. Intervjuer var även det enda alternativet eftersom något färdigt material 
inte har funnits tillgängligt. Dock kunde enkäter ha lämnats till respektive förvaltning 
där anställda fått svara på ett antal frågor om hur kravinsamlingen och samarbetet 
fungerat mellan förvaltningarna och TietoEnator. Enkäter valdes inte eftersom 
intervjuer anses ge mer utvecklade svar. En kombination av enkäter och intervjuer 
kunde kanske ha varit effektiv. Troligen hade denna kombination skapat problem då 
svaren skulle sammanställas och analyseras eftersom det blir betydligt mer att hålla 
reda på, istället för om en teknik används.  

Svaren från intervjuerna gav en stor mängd intressant information. Svaren skilde sig 
en del mellan förvaltningarna och TietoEnator vilket gjorde att undersökningen blev 
väldigt intressant och givande.  Intressant var bl.a. att förvaltningarna miljö och bygg
och kultur och fritid nästan inte var involverade i utvecklingen av hemsidan och att 
det inte hade skapats någon kravspecifikation. Regelbundna möten som Gunnarsson 
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m.fl. (1999) samt Faulkners (2000) anser vara en viktig del i utvecklingen hade inte 
heller funnits under tiden hemsidan utvecklades. Det var även intressant att se 
skillnader i hur mycket förvaltningarna och TietoEnator ansåg att kraven var 
uppfyllda. Utifrån intervjusvaren tyckte förvaltningarna miljö och bygg och kultur och 
fritid att kraven som de hade ställt på hemsidan inte uppfyllts tillräckligt av 
TietoEnator. TietoEnator ansåg dock att de troligtvis uppfyller ca 90 % av kraven som 
förvaltningarna ställde. 

6.5 Få en förståelse för vad i analysfasen som kan ha orsakat att 
kraven som ställts inte riktigt är uppfyllda 

Valet att göra en jämförelse mellan vad som sagts på intervjuerna och vad litteraturen 
säger om hur en kravspecifikation kan tas fram visade sig vara bra. Jämförelsen 
visade vad som eventuellt har missats när kraven skulle samlas in från förvaltningarna 
miljö och bygg och kultur och fritid. En kompletterande jämförelse om hur andra 
kommuner arbetar fram en kravspecifikation hade dock varit bra. Detta eftersom 
litteraturen beskriver ett tillvägagångssätt som kanske inte riktigt stämmer överens 
med hur det fungerar i verkligheten. 

Resultatet från undersökningen stämmer mycket bra överens med det förväntade 
resultatet. Resultatet visar bl.a. att det inte har arbetats fram någon kravspecifikation 
och att förvaltningarna inte har varit speciellt mycket involverade i 
utvecklingsprocessen. Detta kan ha bidragit till att slutresultatet inte överensstämde 
med användarnas förväntningar. Förvaltningarnas kunskap i att uttrycka sina krav har 
även varit varierande bland personalen vilket kan ha resulterat i att TietoEnator inte 
lyckat skapa sig en förståelse för användarnas önskemål.  

En erfarenhet som resultatet bidragit med är att det är väldigt mycket som kan gå fel 
om inte en kravspecifikation skapas. Resultatet har även visat att användarna måste 
involveras i utvecklingsprocessen för att slutresultatet verkligen skall stämma överens 
med användarnas krav. Det har även varit en nyttig lärdom att utföra ett sådant här 
stort arbete inom detta område. Arbetet har bidragit med att få reda på fakta och olika 
åsikter som finns för att kunna bilda en egen uppfattning av användarmedverkan och 
dess påverkan på systemutveckling.

6.6 Förslag till fortsatt arbete 

Nedan följer ett antal punkter som är värda att arbeta vidare på, med denna rapport 
som grund. Dessa punkter har kommit upp under arbetets gång och på grund av 
rapportens avgränsning har de inte behandlats i denna rapport.

Undersöka fler sätt att arbeta fram en kravspecifikation där en jämförelse 
mellan olika tillvägagångssätt kan göras. Vad skiljer tillvägagångssätten åt? 
Finns det olika tillvägagångssätt för olika situationer? 

Ta reda på vad förvaltningarna utöver miljö och bygg och kultur och fritid
anser om hur kravinsamlingen har gått till när hemsidan skulle utvecklas. Har 
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förvaltningarna behandlats olika av TietoEnator? Har vissa förvaltningar varit 
mer involverad i utvecklingsprocessen än andra?  

Undersöka hur gränssnittet kan göras mer användarvänligt på hemsidan. Finns 
det några riktlinjer som TietoEnator följer när de skall designa gränssnittet på 
hemsidan? Finns kunskapen att kunna utveckla ett användbart gränssnitt? 

Kontrollera om möjligheten finns att förvaltningarna, på Timrå kommun, 
själva tar hand om utvecklingen och uppdateringen av hemsidan. Finns 
kunskapen hos förvaltningarna? Vad skulle krävas av förvaltningarna föra att 
lyckas med att sköta utvecklingen och uppdateringen av hemsidan?

Granska hur andra kommuner gör när de utvecklar och uppdaterar sina 
hemsidor. Detta för att samla in nya idéer om hur systemutveckling i 
kommuner kan förbättras. Har andra kommuner anställda som utvecklar och 
uppdaterar hemsidor? Hur samlar andra kommuner in krav till sina hemsidor? 

Undersöka hur TietoEnator skulle vilja bedriva samarbetet med 
förvaltningarna. Vilket ansvar vill TietoEnator att förvaltningarna skall ta? 
Vad vill TietoEnator ansvara för? 
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7 Slutsats 

Syftet med denna rapport var att skapa en förståelse för hur en kravspecifikation kan 
tas fram i analysfasen samt att undersöka hur kravinsamlingen har genomförts mellan 
TietoEnator och förvaltningarna miljö och bygg och kultur och fritid. Utifrån detta var 
målet med denna rapport att ge svar på frågan: Vad i analysfasen kan vara orsaken till 
att kraven som ställts utav miljö och bygg- och kultur och fritidförvaltningen inte 
riktigt är uppfyllda?  

Efter att ha skapat en förståelse för hur en kravspecifikation kan tas fram i analysfasen 
har följande generella slutsatser dragits: 

När en kravspecifikation skall arbetas fram är kommunikation och kontakt 
med användarna viktigt. Regelbunden avstämning med användarna betraktas 
som mycket viktigt för att uppnå ett lyckat slutresultat.

När krav skall samlas in till en kravspecifikation är intervjuer med användarna 
ett bra alternativ. Under intervjuerna gäller det att användarna har en klar bild 
över sina krav och att systemutvecklaren uppfattar kraven korrekt för att ett 
lyckat slutresultat skall kunna uppnås.

För att uppnå ett lyckat resultat med att arbeta fram en kravspecifikation gäller 
det att användarna är positivt inställda till det nya informationssystemet. 

Genom att demonstrera en prototyp för användarna kan lösningsförslag 
stämmas av med användarna och kravspecifikationen kan fastställas. 

Efter att ha analyserat svaren från intervjuerna har följande slutsatser dragits om vad i 
analysfasen som kan ha orsakat att kraven som ställdes utav miljö och bygg- och 
kultur och fritidförvaltningen inte riktigt blev uppfyllda: 

Någon kravspecifikation har inte arbetats fram när hemsidan skulle utvecklas 
för förvaltningarna miljö och bygg och kultur och fritid.

Samarbetet mellan TietoEnator och förvaltningarna miljö och bygg och kultur 
och fritid har inte fungerat tillfredsställande. Kraven som förvaltningarna ställt 
på hemsidan har inte uppfyllts tillräckligt och det anses att TietoEnator 
bestämmer vilka krav som slutligen skall gälla. 

Kontakten via e-post har inte från förvaltningarna miljö och byggs och kultur 
och fritids sida varit tillräcklig.

Det anses från TietoEnators sida att intresset från förvaltningarna miljö och 
bygg och kultur och fritid inte har varit tillräckligt i vissa avseenden.
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Någon beskrivning av hur arbetet med att utveckla hemsidan har inte funnits 
under utvecklingsprocessen. TietoEnator har involverat förvaltningarna miljö 
och bygg och kultur och fritid väldigt lite under processens gång i förhållande 
till vad litteraturen påvisar. 

Det anses från TietoEnators sida att förvaltningarna miljö och byggs och kultur
och fritids beskrivningar på hemsidans krav, i vissa fall, kan vara bristfälliga 
och svåra att förstå. 

Någon prototyp har inte TietoEnator redovisat för förvaltningarna miljö och 
bygg och kultur och fritid för att testa hemsidans funktion och innehåll innan 
den implementerats.  
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Bilaga 1: Intervjufrågor till Timrå kommun 

Inledande frågor 

1. Hur länge har du varit anställd på kommunen? 

2. Vilka är dina arbetsuppgifter, vad är du delaktig i? 

3. Hur lång erfarenhet har du inom ditt yrke? 

Huvudfrågor

4. Vem är ansvarig utgivare för hemsidan?

5. Hur mycket var förvaltningarna miljö och bygg och kultur och fritid 
involverade i utvecklingen utav hemsidan? 

6. Vilka olika yrkeskategorier från förvaltningarna miljö och bygg och kultur och 
fritid har varit inblandade i processen att samla in kraven till hemsidan? 

7. Vem bestämmer vilka krav som slutligen ska gälla? 

8. Hade ni regelbundna möten med TietoEnator för att diskutera hemsidans krav? 

9. Innan hemsidan skapades upprättades det då en kravspecifikation? 

10. Anser ni att era krav är uppfyllda utav TietoEnator på en skala 1 – 5 där ett är 
mycket dåligt och fem mycket bra? 

11. Kunde TietoEnator tydligt beskriva hur de tänkte bedriva utvecklingen utav 
hemsidan? 

12. Finns det några problem med kommunikationen mellan förvaltningarna och 
TietoEnator? I så fall på vilket sätt? 

13. Fick ni ta del utav någon prototyp för att testa hemsidans funktion innan den 
implementerats? 
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Avslutande frågor 

14. Finns det något du skulle vilja tillägga? 

15. Går det bra att återkomma till dig om något svar behövs redas ut? 
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Bilaga 2: Intervjufrågor till TietoEnator 

Inledande frågor 

1. Hur länge har du varit anställd på företaget? 

2. Vilka är dina arbetsuppgifter, vad är du delaktig i? 

3. Hur lång erfarenhet har du inom ditt yrke? 

Huvudfrågor

4. Hur mycket involverades förvaltningarna miljö och bygg och kultur och fritid i
utvecklingsprocessen utav hemsidan?

5. Hur samlades kraven in till hemsidan? 

6. Vilka olika yrkeskategorier från TietoEnator har varit inblandade i processen 
att samla in kraven för webbsidan? 

7. Vem bestämmer vilka krav som slutligen ska gälla?

8. Hade ni regelbundna möten med förvaltningarna miljö och bygg och kultur 
och fritid för att diskutera hemsidans krav? 

9. Kunde förvaltningarna miljö och bygg och kultur och fritid tydlig beskriva 
vilka krav som de ställde på hemsidan?

10. Finns det några problem med kommunikationen med de inblandade när kraven 
skulle samlas in? I så fall på vilket sätt?

11. Innan hemsidan skapades upprättades det då en kravspecifikation? 

12. Har någon typ av prototyp används för att testa hemsidans funktion på 
användarna innan den implementerats? 
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13. I vilken grad anser ni att kraven från förvaltningarna miljö och bygg och kultur 
och fritid är uppfyllda på en skala 1 – 5 där ett är mycket dåligt och fem 
mycket bra? 

Avslutande frågor 

14. Finns det något du skulle vilja tillägga?

15. Går det bra att återkomma till dig om något svar behövs redas ut? 


