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Sammanfattning 

Krav är nödvändiga egenskaper hos en produkt för att på bästa sätt tillfredställa en slutanvändare. I 

takt med att antalet kunder ökar, ökar även mängden krav. I dagens samhälle är det inte helt ovanligt 

att ett system har en koppling till internet och därför även dess applikationer. Vidare får internet en allt 

större inverkan på vår vardag, vilket gör att krav och behov behöver tillfredställas för en allt bredare 

publik. Detta ställer högre krav på en fungerande och tillförlitlig webbutveckling samt en förmåga att 

kunna se till alla intressenters behov och önskningar i takt med att dessa bara blir fler och fler.   

 

Behovet av en fungerande och tillförlitlig kravhantering har ökat. I och med att dagens 

webbutvecklingsföretag inte tycks lägga tillräckligt med tid och fokus på behov har det medfört 

problem. Webbutvecklingsföretagen ser oftast främst till designen av produkten och inte till de 

bakomliggande kraven. Den ”riktiga” målgruppen tycks alltså inte vara i fokus. Det bidrar till att 

problem inom kravelicitering existerar. Trots vetskapen om dessa problem läggs inte tillräckligt med 

tid och resurser på forskning för att minimera dem. 

 

Vårt syfte med studien är därför att undersöka vilka problem som förekommer i dagens 

kravinsamlingsmetoder samt se till hur dessa hanteras. Vi vill sedan verklighetsförankra detta genom 

en empirisk studie av två olika webbyråer i Linköping. Verklighetsförankringen innebär att vi ska 

analysera hur dessa företag hanterar de problem som den genomförda litteraturstudien visar finns.  

 

Utifrån resultatet av denna studie kan vi konstatera att det idag inte finns någon 

problemhanteringsmetod inom kraveliciteringsfasen som alltid fungerar. Att det i dagsläget inte finns 

någon sådan metod beror på att webbutveckling är en alldeles för oförutsägbar bransch där varje 

projekt är unikt.  

 

Det kvarstår dock många problem och det är av stor vikt att påvisa dessa. Studiens resultat visar att en 

förstudie, i många fall, minimerar dessa problem samt att ett iterativt arbetssätt kan fungera för att 

hantera dem.  

 

Avslutningsvis ges ett förslag till vidare studier då kravelicitering, främst inom 

webbutvecklingsprojekt, är relativt outforskat och dynamiskt. Det innebär att vidare forskning 

kommer att behövas.  

 

Nyckelord: Krav, behov, kravinsamling, kravelicitering, kravhantering, webb, webbutveckling,   

 

  



 

 

Abstract  

Requirements are essential characteristics of a product to best satisfy a customer. As the number of 

client’s increases, so do the numbers of requirements. Today it is not unusual that systems have a 

connection to the Internet and its applications. As this phenomenon is becoming an increasing part of 

our everyday lives, the requirements has to counter a wider audience. This places greater demands on 

a functional and working web development and an ability to ensure all stakeholders needs and desires 

as these only become greater and greater.  

 

The need for functioning and reliable requirements engineering have increased. Combined with the 

fact that todays’ web development companies don’t seem to put enough time and focus on this need, 

this becomes a big problem. Instead, they refer primarily to the design and not to the underlying 

requirements, or for that matter the “real” target audience. This means that problems with the 

requirements exist. Despite this, not enough research, or for that matter enough time, is given to 

remedy these problems. 

 

Our purpose of this study is thus to investigate the problems facing todays requirements elicitation 

methods. Then we want to anchor a reality perspective, by examining how two different web agencies 

in Linköping addresses and processes these problems.  

 

The result of this study shows that there is no problem management method within requirements 

elicitation that allways works and is at the forefront. The fact that in the current situation no such 

method exists is because web development is a far too unpredictable industry where every project is 

unique. However, these problems still remain and it is important to detect these and hence we still 

report how these problems can and should be managed. The result indicates that an exploratory, in 

many cases, minimizes these problems and that an iterative approach might handle them. 

 

Finally, there is a proposal for further studies in the subject because the subject is relatively 

unexplored and dynamic. This means that further research will be needed. 

 

 

  



 

 

Förord  

Det är med denna uppsats som vi avslutar våra studier på det Systemvetenskapliga programmet vid 

Linköpings universitet. Vi vill därför rikta ett stor tack till de personer som hjälpt och stöttat oss.  

 

Först vill vi rikta ett tack till de två webbutvecklingsföretagen som ställde upp på intervjuerna. Utan 

dem hade inte en verklighetsförankring av teorin varit möjlig.  

 

Slutligen vill vi passa på att tacka vår handledare, Kayvan Yousef Mojir, som under arbetet med denna 

studie svarat på frågor och hjälpt oss framåt i vårt arbete.  
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1 Introduktion 
 

I detta inledande kapitel kommer bakgrund, problem och syfte att belysas. Detta för att 

läsaren tidigt ska få en bra inblick i ämnet samt vilken problemformulering som ligger 

till grund för hela undersökningen.   
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1.1 Bakgrund  

Krav är, precis som Eriksson (2008) deklarerar, nödvändiga egenskaper hos en produkt för att på bästa 

sätt tillfredsställa kundens behov. Systemkrav är den information som är nödvändig för att 

åstadkomma det användaren och verksamheten vill få ut av systemet. Därför är krav oerhört viktiga 

för att garantera att systemet blir som utlovat och dessutom bemöter företagens mål (Hass, Wessels, & 

Brennan, 2008). Fernandes m.fl. (2012) påstår till och med att kravelicitering
1
 kan liknas vid hjärtat i 

informationssystem eftersom det är kraven som bestämmer hur systemet ska fungera. Det är med detta 

argument som Fernandes m.fl. (2012) menar att kravelicitering är den mest kritiska aktiviteten inom 

utveckling.  

 

Idag används system dagligen och toleransen för fel och brister blir bara lägre och lägre (Eriksson, 

2008). Dagens kunder vill ha behovsanpassade lösningar som bemöter deras önskemål och krav. För 

att kunna uppfylla detta och för att undvika att användare/kunder blir missnöjda ökar vikten av en 

korrekt och tillräcklig kravhantering (Avison & Fitzgerald, 2006). Appan och Browne (2012) tar upp 

problematiken kring konsekvenserna vid felaktig kravhantering. Om krav inte samlas in på rätt sätt 

eller om informationen gällande krav är felaktig så kommer hela utvecklingsprocessen att påverkas 

negativt. Det är inte alltid de krav som användaren påstår sig vilja ha som är de korrekta och som 

faktiskt avspeglar verkligheten. Appan och Browne (2012) belyser också problematiken kring att om 

kravinsamlaren för in fel krav i eliciteringsfasen så kommer detta att påverka hela 

insamlingsprocessen. Det innebär att kraven kan avspegla kravinsamlarens syn på verksamheten och 

inte användarens. Följaktligen innebär insamlingsprocessen inte bara att upptäcka vad kunden vill ha 

utan även vad kunden faktiskt behöver. Ofta räcker det inte bara med att välja de krav som verkar 

självklara. Många krav behöver ”upptäckas” utifrån kundens perspektiv genom väldefinierade 

tillvägagångssätt och metoder/tekniker (Laplante, 2009). Denna fas, som även kallas eliciteringsfasen, 

utgör den första delen av kravinsamlingsprocessen (Sommerville, 2010). 

 

Eliciteringstekniker inom kravhantering kan vara intervjuer, observationer, enkäter, frågeformulär 

och/eller en gemensam applikationsutveckling (Appan & Browne, 2012). Det finns olika sätt att 

bedriva eliciteringsprocessen och vi väljer att fokusera på de vanligaste tillvägagångssätten inom 

webbutveckling. Jeyakarthik (2011) belyser i sin artikel om aktuella kravhanteringsmetoder inom 

webbutveckling att den vanligaste metoden är att jobba iterativt, någonting som kommer att finnas i 

åtanke under arbetets gång. Det finns en mängd olika beprövade metoder och tekniker och Jeyakarthik 

(2011) beskriver bland annat WSDM, Web Site Design Method. Den metoden går ut på att identifiera 

potentiella användare. Utifrån detta kan sedan miljön och företagets processer kartläggas för att på så 

sätt klassificera krav (De Troyer & Casteleyn, 2003; Jeyakarthik, 2011). 

                                                      
1
 Även kallat kravinsamling, båda orden kommer att användas i rapporten.  
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Pang, Suh, Kim och Lee (2009) skriver om begreppet ”benchmarking” och om hur detta är en viktig 

aktivitet inom utvecklingen av webbplatser. Benchmarking innebär att jämföra sin webbplats med sina 

konkurrenters lösningar för att på så sätt uppnå en kvalitétsförbättring.      

 

Kravhanteringsarbetet blir svårare och svårare för varje år då dagens system blir alltmer komplicerade. 

Dåtidens system kan beskrivas som separata öar där varje ö representerar ett system. Dagens system 

ligger istället på samma ö och kan därför kommunicera med varandra. Detta innebär att ett system som 

från början hade hundra användare riskerar att öka sitt användarantal, på grund av kommunikationen 

mellan de olika systemen. I och med denna ökning av användare ökar även mängden krav (Eriksson, 

2008). 

 

Likt Eriksson (2008) menar även Lowe och Eklund (2002) att produkten ofta är ett direkt gränssnitt 

mellan flera användare, vilket innebär att produkten behöver bemöta ett flertal krav och behov.  Lowe 

och Eklund (2002) belyser dock skillnaden mellan mjukvarusystem och webbutvecklade produkter i 

den kontexten att inom webbutveckling behöver utvecklingen ske snabbare. I och med detta kan 

noteras att webbaserade lösningar kräver en utökad kraveliciteringsprocess, någonting som Jeyakarthik 

(2011) påpekar: 

 

”We stress that on the contrary, web applications require a more extensive and detailed requirements 

engineering process due to the number of stakeholders involved and due to the diversity of the 

requirements including among others requirements on the navigation and on the business process as 

well as Web usability. It is always an iterative process.” (Jeyakarthik, 2011, s. 490) 

 

Många av de källor vi har studerat lägger stor fokus på just hur krav eliciteras. Få belyser de problem 

som skulle kunna uppstå i processen och hur dessa hanteras. En av få artiklar som vi har läst berör 

detta och nämner användbarhet som ett svåruppnått krav som endast intressenterna förstår fullt ut. Det 

innebär problematik med att helt kunna tillfredsställa kunden gällande de icke-funktionella
2
 kraven 

(Molina & Toval, 2009). Även Sommerville (2010) tar upp en rad olika problem, bland annat att 

intressenterna inte vet vad de vill ha eller att de helt enkelt uttrycker sina krav i termer som 

utvecklaren inte förstår. Eriksson (2008) belyser också detta problem, som verkar vara ett av de största 

problemen inom webbutveckling. Laplante (2009) lägger även stor vikt vid processen att finna vilka 

intressenterna är. Finns det exempelvis dolda intressenter
3
?  

  

                                                      
2
 Se kapitel 3.1.1 för definition kring olika typer av krav 

3
 Intressenter som inte inkluderas i den primära kravinsamlingen, ”kundernas kunder”. Kommer även att 

definieras som ”sekundära kunder”. 
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De icke-funktionella kraven bör också belysas eftersom de, enligt Laplante (2009), lätt överses, vilket 

därför kan leda till att kraven blir otillräckligt modifierade. Sommerville (2010) fortsätter med att 

beskriva problematiken kring att intressenterna ändrar sina krav under utvecklingsprocessen. Vi antar 

att detta kommer att vara ytterligare ett av de största problemen inom det område som kommer att 

studeras.  

1.2 Problem  

Lowe och Eklund (2002) säger att produkterna inom webbutvecklingsbranschen behöver utvecklas i 

en högre takt. De behöver även bemöta en ökad mängd krav då användarna för dessa produkter kan 

vara allt ifrån tio till flera miljoner. Precis som Overmyer (2000) säger gör det att 

webbutvecklingsföretag inte lägger tillräckligt med tid på kravelicitering eftersom 

webbutvecklingsbranschens kravhantering skiljer sig från ren mjukvaruutveckling. Overmyer (2000) 

påstår till och med att: 

 

”People designing Websites don’t do any more requirements engineering than can be accomplished in 

one visit to the client, and two days of reflection” (Overmyer, 2000, s. 62) 

 

Ett exempel på hur företag implementerar detta tankesätt är genom användandet av angreppsättet ”ad 

hoc”. Ad hoc innebär att en lösning används som verkar passa för ett specifikt syfte för ett specifikt 

fall vid ett specifikt tillfälle (Avison & Fitzgerald, 2006). Redouane (2004) förklarar att 

konsekvenserna av att använda detta tankesätt exempelvis kan innebära att krav inte dokumenteras, 

framför allt om det finns en mellanhand mellan förvaltningen och utvecklarna. Det kan innebära 

onödiga resursförluster för företaget. Produkten som utvecklas måste då omutvecklas ett flertal gånger 

för att bemöta de uppsatta kraven. Projektet riskerar då att gå långt utanför både fastställda tidsramar 

och budgetrestriktioner. Ett stort problem är därmed att företag som inte har en väldefinierad 

kravelicitering riskerar att förlora pengar om inte processen utförs på ett korrekt sätt. 

 

Ytterligare en problemaspekt inom kravinsamling är de redan existerande metoderna. Jeyakarthik 

(2011) presenterar en översikt över några av de tillgängliga webbutvecklingsmetodologierna och hur 

väl de täcker olika kravhanteringsaspekter. Jeyakarthik (2011) presenterar resultatet i en matris
4
 som 

visar hur olika metoder hanterar olika kategorier av krav. Forskningen påvisar klart och tydligt att 

ingen av dessa metoder täcker alla aspekter av kravhanteringen. Slutsatsen i forskningen formuleras 

som att det finns ett tomrum i detta forskningsområde som, om det fylls, kan utmynna i en optimal 

kravhanteringsmetodologi. 

 

                                                      
4
 Matrisen återfinns i Jeyarthik:s artikel: Requirements Engineering In Current Web Engineering Methodologies. 

Int. J. Comp. Tech. Appl., Vol 2 , 490-497 
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Vi har genom detta avsnitt adresserat två stora problem inom kravinsamlingsområdet. Det första 

problemet, som Redouane (2004) belyser, handlar om att webbutvecklingsföretag sällan har en 

tillräckligt utarbetad kraveliciteringsprocess, trots de ökade kraven inom den aktuella branschen. 

Webbutvecklingsföretag tenderar ofta att istället applicera ett så kallat ad hoc-tankesätt på sin 

utveckling, med vilket de riskerar att generera både tids- och budgetförluster. Det andra problemet 

lyfter Jeyakarthik (2011) fram då han menar att redan existerande webbutvecklingsmetodologier 

verkar ha stora brister inom kravhanteringen. Dessa metoder täcker inte alltid alla sorters krav och 

lämnar då ett hål inom kravinsamlingen. Det finns alltså ett stort behov att ”täppa till” dessa hål med 

hjälp av en optimal metod eller en ”bästa praxis”-lösning.  

 

Vi frågar oss därför hurvida det finns uttalde metoder för att förebygga ovanstående problem.   

1.2.1 Frågeställning  

 Hur hanteras problem i kraveliciteringsprocessen hos webbutvecklingsföretag?  

1.3 Tidigare forskning  

Kravhantering är ett viktigt och nytt ämne som behöver vidare forskning. Garriagós, Mazón, Koch, 

och Escalona (2012)  har identifierat de problemområden som diskuterades i ovanstående kapitel. De 

största och mest tidskrävande felen att rätta till uppstår ofta under kraveliciteringsprocessen. 

Problemen uppstår främst på grund av intressenternas storlek och deras föränderliga natur, kravens 

mångfald samt svårigheter med användbarheten och användarupplevelserna. Problemen är välkända 

inom webbutvecklingsbranschen. Trots detta lutar existerande metodologier mot implementationen av 

applikationen och försummar ofta andra uppgifter, såsom en kvalitétsinriktad och effektiviserande 

kravhantering. 

 

Även om Garriagós m.fl. (2012) belyser ett antal problem så saknas det tidigare forskning inom denna 

studies specifika område. Jeyakarthik (2011) skriver i sin slutsats om bristen på forskning inom 

kravhantering för webbutveckling:  

 

”The area of requirements engineering for web projects clearly presents enormous opportunities for 

researches in this area that can lead to an “optimal” methodology that can address the maximum 

level of detail in this crucial area. Such research would be of immense help to organizations and 

individuals in their endeavor to engineer the best web applications.” (Jeyakarthik, 2011, s. 496) 
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Garriagós Mazón, Koch, och Escalona (2012) har kommit fram till liknande slutsatser som Jeyakarthik 

(2011), d.v.s. att det behövs mer forsking inom området. Resultatet av detta verkar ha blivit att många 

forskare utvecklar egna, nya, kravinsamlingsmetoder/tekniker eller strategier. Genom dessa hoppas de 

kunna förbättra kraveliciteringsprocessen hos webbutvecklingsföretag. Både Lowe och Eklund (2002) 

och Fernandes m.fl. (2012) tar upp detta i sina artiklar om förbättringar i kraveliciteringsprocessen. 

Fernandes m.fl. (2012) går så långt som att utveckla en egen spelbaserad metod, eller snarare verktyg, 

för kravinsamling, iThink
5
. De påstar att med hjälp av detta verktyg kunna öka samarbetet mellan 

intressenter och samtidigt öka deras deltagande i framtagningen av krav.  

 

Ytterligare utveckling av metoder har Redouane (2004) gjort och han föreslår DSL
6
, Definitional 

Specification Language, för att formulera krav för webbaserade applikationer. Metoden bygger på sju 

regler som påstås vara väldigt användbara och enkla. I slutändan kommer metoden att minimera den 

iterativa processen som utvecklingen av webbapplikationer kan innebära.  

 

Pitula (2011) föreslår i sin tur en kombination av metoder och tekniker som bygger på redan 

etablerade teorier och tekniker från olika discipliner. Dessa involverar användarberättelser, 

beslutsanalys med hjälp av modellering, målinriktad kravhantering och spårbarhet. Pitula (2011) 

påstår att genom att utnyttja användarens egen berättelse undviks problem med att användare och 

utvecklare inte talar samma språk. Just detta är ett problem som Eriksson (2008) tar upp som ett 

resultat av felaktig kravhantering i sin bok ”Kravhantering för IT-system”. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det idag saknas metoder för hur problem ska hanteras i 

kraveliciteringsfasen hos webbutvecklingsföretag. Webbutvecklingsföretagen har dock en mängd, ofta 

egenutvecklade, metoder för just kravelicitering. Metoder som inkluderar exempelvis intervjuer och ett 

iterativt arbetssätt är vanligast. Bristen på ”standardiserade” metoder och arbetssätt gör att det finns ett 

stort utrymme för vidare forskning inom ämnet.  

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att identifiera de problem som kan uppstå under eliciteringsfasen med hjälp 

av en litteraturstudie och en empirisk undersökning. Utifrån den empiriska undersökningen ska vi 

sedan analysera hur de identifierade problemen hanteras i verkligheten.  

  

                                                      
5
 Kommer inte att vidare behandlas. För mer intresse: läs Fernandes m. fl. (2012) 

6
 Definitional Specification Language är ett metod för kravinsamling, se (Redouane, 2004, s. 116) 
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1.5  Avgränsning  

Vi har valt att endast behandla eliciteringsprocessen inom kravhantering hos IT-relaterade företag med 

inriktning mot webbutveckling. För oss är ämnet intressant eftersom det berör ett stort antal 

användare, är lättillgängligt och är plattformsoberoende.  

 

Vår fokus ligger på de problem som är sammanlänkade med kravelicitering och alltså inte de som är 

sammanlänkade med en viss metod. Tyngdpunkten ligger på existerande problem inom kravelicitering 

och hur företagens eliciteringsprocesser hanterar dessa problem.  

 

Vi har inte gjort egna klassificeringar av problem hos de webbyråer vi har besökt. Syftet med den 

insamlade empirin är istället att verklighetsförankra de problem vi har idendentiferat utifrån 

litteraturstudien.  

 

Figur 1.1 nedan illustrerar hela kravhanteringsprocessen och rutan markerad i lila visar vårt 

fokusområde. Därmed vill vi även förtydliga att vi fokuserar på eliciteringsfasen inom kravinsamling. 

 

 

  

 

 

Figur 1.1 En iterativ kravhanteringsprocess, baserat på Sommerville (2010, s. 101). 
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1.6 Målgrupp  

Denna studie riktar sig till studenter inom informatikämnet som önskar utöka sina kunskaper inom 

kravinsamling. I och med att undersökningen syftar till en förståelse för behovsanalys och de krav och 

metoder/tekniker som finns inom ämnet ser vi även personer likt oss själva, IT- och 

informatikstudenter, som den mest relevanta målgruppen. I och med att studien belyser problem som 

kan uppstå i kraveliciteringssprocessen hos webbutvecklingsföretag anser vi att undersökningen är 

särskilt intressant för de personer som arbetar eller kommer att arbeta med webbutveckling.  

1.7 Disposition  

I detta avsnitt kommer vi att gå igenom hur rapporten disponeras och således underlätta 

navigeringsmöjligheterna för läsaren. Se figuren 1.2 nedan.  

 

 

 

Figur 1.2 Rapportens disposition 

 

I första kapitlet, Inledning, presenteras i stora drag studiens bakgrund som vi genom en 

problemformulering smalnar av till en frågeställning. Vidare belyses även tidigare forskning inom 

området för läsaren. Detta för att ge en tydlig bild över studiens syfte och det förväntade bidraget. 
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Under det andra kapitlet, Metod, beskriver vi våra metodmässiga val som är grundade på de 

bakomliggande teorierna till metoderna. Vi argumenterar för valet av metod och beskriver ingående 

hur dessa har applicerats på vår studie.  Den Teoretiska referensramen syftar sedan till att lägga en 

teoretisk grund för forskningen som genom Empiriavsnittet kompletteras med en 

verklighetsförankring.  

 

Resultatet från den empiriska undersökningen kommer, som beskrivet ovan, att dokumenteras under 

avsnittet Empiri. Avsnittet analys kommer med hjälp av teorin innehålla en analys av empirin som 

sedan mynnar ut till en slutsat som besvarar frågeställningen. Därmed möjliggörs ett 

kunskapsbidragande.  

 

Rapporten avslutas med ett avsnitt, Reflektion och fortsatta studier, där en allmän reflektion angående 

arbetet redovisas samt ett förslag till vidare forskning inom området beskrivs.  

1.8 Förförståelse  

Inom det systemvetenskapliga programmet har vi inhämtat en grundförståelse för vissa typer av 

begrepp samt för systemutveckling rent generellt. Vi har läst kurser som exempelvis ”Processer och 

IT”, ”Webbprogrammering”, ”Verksamhetsinriktad IT-design” och ”IT-projekt” vilka har gett oss en 

bred förståelse för hur begrepp som krav, processer och utveckling används och vad de egentligen 

innebär.  

 

Vidare har vi även bekanta som arbetar inom yrken vars arbetsuppgifter berör ämnet vi genomför vår 

forskning inom. Det har gett oss en förståelse över hur dessa verksamheter och organisationer kan 

fungera. Dessutom har vi under årskurs tre genomfört kursen ”Praktik – IT och verksamhet” vilket 

innebar att vi bedrev praktiskt arbete inom IT-relaterade verksamheter. Kursen bidrog till en mer 

”verklighetsförankrad” bild över hur dessa verksamheter fungerar och bedrivs.  

 

Slutligen har vi båda liknande bakgrund i den aspekten att vi båda går tredje året på det 

systemvetenskapliga programmet. Vi har dock valt olika inriktningar under årskurs tre; ”IT och 

projekt” samt ”IT-systemutveckling”. Vi anser att det ger oss ett bredare perspektiv inom området och 

tillåter oss att genomföra en djupare analys som kan beröra olika aspekter av kravelicitering. Det finns 

dock en stor risk att vi, trots skillnaden i inriktningsval, tänker på liknande sätt och på så vis kanske 

undgår viktiga aspekter under analysen. Detta löser vi genom att ha en genuin dialog med vår 

handledare. Med genuin dialog syftar vi till termen som Goldkuhl och Röstlinger (1988) tar upp i sin 

bok ”Förändringsanalys”. Termen innebär kortfattat att deltagarna i en diskussion ska vara uppriktiga, 

lyhörda, empatiska samt förändringsvilliga.   
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1.9 Språk och referenshantering  

Vi kommer att använda oss utav Harvard-systemet för referenshantering. Det innebär att författarens 

namn följt av året litteraturen publicerades inom parantes, till exempel ”Eriksson (2008)” kommer att 

användas i löpande text medan ”(Eriksson, 2008)” används vid rena referat (Språkrådet, 2008).  

 

Vid ren citation kommer sidnumreringen på källan att inkluderas i referensen. Vi har även valt att 

återge alla citat på originalspråk för att undvika att vi på något sätt förvränger innebörden av citatet. 

 

Om begrepp, som för målgruppen tycks vara obekanta, finns i löpande text och ej finns behandlade i 

den teoretiska referensramen kommer fotnoter att användas. En kortare beskrivning av ordet kommer 

då att återges i sidfoten. Vi har också valt att använda oss utav fotnoter där exempelvis vidare läsning 

erbjuds eller en referens till tidigare eller kommande kapitel återges. Läsaren ges då möjligheten till 

vidare studier inom ämnet och kan på ett enkelt sätt navigera i rapporten.  
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2 Metod 
 

I detta avsnitt behandlas studiens tillvägagångssätt och genom vår förförståelse för 

problemområdet presenteras metodansatsen. 
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2.1 Forskningsansats  

Arbetet med denna rapport bedrevs huvudsakligen av metoder som genererade kvalitativ data. Ahrne 

och Svensson (2012) beskriver kvalitativa metoder som:  

 

”... ett övergripande begrepp för alla typer av metoder som bygger på intervjuer, observationer eller 

analys av texter som inte direkt utformats för att analyseras kvantitativt med hjälp av statistiska 

metoder och verktyg.” (Ahrne & Svensson, 2011, s. 11)  

 

Metoder för att ta fram kvalitativa data syftar sålunda på en förförståelse för meningen bakom data och 

de ordval som används och inte på att kvantifiera data (Ahrne & Svensson, 2011). Genom att vi 

använde oss utav kvalitativa metoder hoppades vi kunna generera den grundkunskap som krävdes för 

att förstå de problem som vi samlade data kring. Detta var nödvändigt för att kunna analysera och dra 

slutsatser kring ämnet och därmed kunna besvara vår frågeställning och uppfylla målet med rapporten. 

 

Ett alternativ till kvalitativa metoder är kvantitativa metoder. Kvantitativa metoder syftar exempelvis 

på empiriska observationer, experiment eller statistik. Dessa metoder genererar ofta resultat i form av 

”siffror” i motsats till kvalitativa metoder, som genererar resultat i form av ”ord” (Åsberg, 2001).  

 

Med denna rapport vill vi identifiera vilka problem som kan uppstå under kraveliciteringsfasen. Vi vill 

sedan analysera hur dessa hanteras hos webbutvecklingsföretag med hjälp av kvalitativa metoder. 

Metoderna möjliggör att vi kan skapa en förförståelse för de problem som kan uppstå under 

kraveliciteringsprocessen. Dessutom möjliggör metoderna en analys för varför problemen uppstår och 

framför allt hur de kan hanteras. Hade vi istället valt att använda oss utav kvantitativa metoder vid 

insamlingen av data så hade vi fått en bra bild över vilka problem som finns. Olika tillvägagångssätt 

för att hantera problemen hade emellertid varit svårare att samla data- och analysera kring med hjälp 

av endast kvantitativa metoder. Kvalitativa metoder underlättade just detta för oss, både i 

litteraturstudien och i den empiriska undersökningen. Vi förstod dock att den insamlade datan även 

skulle innehålla kvantitativa inslag och var således beredda på att ta hänsyn till detta i analysen. 

2.1.1 Deduktion, induktion och abduktion 

Hur teori och empiri samspelar i analyser av empiriskt material i forskningsansatser är någonting som 

brukar beskrivas utifrån ett deduktivt eller induktivt angreppssätt. Deduktion innebär att forskaren 

utgår från teorier som deduceras till hypoteser. Dessa testas sedan för att kontrollera om teorierna är 

korrekta. Induktion, å andra sidan, utgår från empiri som utgör grunden för framtagandet av hypoteser 

som sedan testas för att se om den empiriska undersökningen är korrekt (Ahrne & Svensson, 2011). 
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Vidare finns ett tredje angreppssätt, abduktion, vilket symboliserar växelspelet mellan deduktion och 

induktion. Forskaren utvecklar först hypoteser, grundade i existerande teorier, för att sedan utföra 

empiriska undersökningar. Genom detta får forskaren ”inspiration” till att skapa ytterligare hypoteser 

som sedan konfronteras med det befintliga beståndet av teori. Det kan i sin tur leda till en modifikation 

av de existerande hypoteserna. I och med detta placeras de induktivt insamlade hypoteserna i ett större 

teoretiskt ramverk. De modifierade hypoteserna blir sedan empiriskt utvärderade utifrån ny data 

(Héritier, 2008). 

 

Det angreppsättet vi valde att använda oss utav vid genomförandet av denna studie kan närmast liknas 

vid abduktion. Anledningen till detta val var först och främst att vi behövde en teoretisk kunskap om 

ämnet innan den empiriska undersökningen kunde genomföras. När denna sedan var gjord kunde vi 

samla ytterligare teoretisk data för att komplettera den befintliga kunskapen, exempelvis via tidigare 

fallstudier. Vi började med att sätta oss in i en stor mängd relevant och relativt ”modern” teori. Målet 

var att studera olika problem som kan uppstå under kravinsamlingsprocessen enligt litteraturen och 

bygga på vår kunskap inom området. En viktig faktor i detta var att inhämta kunskap hur de 

identifierade problemen kan hanteras. Kunskapen underlättade sedan genomförandet av den empiriska 

studien. Under processen gång kom den skapade förförståelsen att utvecklas och granskas i takt med 

att vi tog del av tidigare forskningar, någonting som väckte nya tolkningar hos oss. Den uppbyggda 

teoretiska kunskapen tillät en granskning av den insamlade informationen och datan för att kunna se 

kopplingar, likheter och skillnader. Stämmer teorierna med den praktiska verkligheten? Hur hanterar 

de studerande fallen de problem som uppstår? Dessa är exempel på frågor som vi hade i bakhuvudet 

under bearbetningen av data. 

 

Att använda ett närmast abduktivt tillvägagångsätt innebar styrkor såväl som svagheter i studien. Vi 

studerade teorier innan den empiriska undersökningen men kompletterade denna efter intervjuerna för 

att styrka det empiriska materialet. Dessa komplement innefattade bland annat tidigare forskningar, 

såsom fallstuder. Fördelen vi har sett med detta är att vi var djupt teoretiskt insatta i ämnet under 

arbetets gång. På så vis kunde vi se till att ha en tillräcklig förförståelse för kravinsamling och dess 

problem under hela arbetet. Under exempelvis insamlandet av data, genom intervjuer
7
, tillät detta oss 

att ställa teoretiskt grundade vidarefrågor som, utan den teoretiska grunden, kanske inte hade varit 

möjliga. Eftersom forskningsfrågan kräver en förkunskap om vilka kravinsamlingsproblem som finns 

var den teoretiska lärdomen viktig för att få fram ett svar. Vi anser därför att data från intervjuerna var 

användbara eftersom vi på så sätt hade ett mål med intervjuerna och en bild av vilka svar vi önskade 

att få.   

 

                                                      
7
 Se kapitel 2.2.2 
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Vi påstår inte att en djup teoretisk grund endast kan ha fört med sig postitiva konsekvenser. 

Angreppssättet kan också ha inneburit en del problematik, exempelvis att vi har färgats av de teorier 

och åsikter vi tagit del av under insamlandet av data. En möjlig konsekvens av detta kan vara att 

analysen av data grundas mer i vår teoretiska kunskap än i ”sunt förnuft” och opartiskt resonerande. 

2.2 Forskningsdesign  

Vi har valt att genomföra en litteraturstudie för att sedan verklighetsförankra denna genom en empirisk 

studie. Vi ansåg att denna design var mest relevant på grund av vår personliga avsaknad av kunskap 

inom ämnet. Eftersom ett mål med rapporten var att samla information om vilka problem som finns 

inom kraveliciteringsprocessen hade exempelvis endast en empirisk undersökning inte varit tillräcklig 

för att kunna besvara frågeställningen. Användandet av både en litteraturstudie och en empirisk studie 

gav oss två olika perspektiv på problemområdet, vilka båda har varit nödvändiga för att uppfylla 

studiens mål. Valet av denna forskningsdesign gjordes tidigt, innan själva forskningen påbörjades. 

2.2.1 Litteraturstudie 

Vi har studerat ett antal olika litterära källor inom kravhantering från både Europa och utanför. Detta 

för att få en så bred grundförståelse som möjligt och för att, enligt riktlinjer för triangulering, samla in 

relevant och trovärdig information. Genom att studera litteratur från olika delar av världen hoppades vi 

kunna styrka de teorier vi har fördjupat oss i. Olika delar av världen kan ha olika syn på ämnet samt 

kommit olika långt i forskningen. Det skulle ha kunnat framkalla ett intressant analysobjekt om hur vi 

kan notera i vilken grad olika problem finns runt om i världen, enligt de teorier vi läser.  

 

Information från litterära verk har kompletterats med vetenskapliga skrifter. Det ökade förståelsen för 

ämnet ytterligare och bidrog till insiktsfulla vinklingar och tolkningar av kravinsamling. Dessa skrifter 

har inkluderat ett flertal olika forskningar, exempelvis fallstudier. Fördelen med att använda tidigare 

forskningar har varit att vi har kunnat ta del utav vad forskare tidigare har kommit fram till angående 

kravinsamlingsprocessen. Detta har vi använt oss utav på ett flertal sätt, exempelvis genom att jämföra 

forskningarnas resultat med det resultat som vi har genererat. På så sätt underlättades en granskning av 

till exempel våra gjorda metodval utifrån de metoder som används i dessa forskningsartiklar.S 

Forskningsdesignen innefattar två fallstudier och för att få inspiration i genomförandet av dessa har det 

därför varit aktuellt att studera tidigare sådana. Vi har specifikt studerat tidigare fallstudier rörande 

webbutvecklingsföretag eftersom vår studie belyser just denna typ av företag. Valet att använda oss av 

tidigare fallstudier gjordes tidigt i forskningsprocessen. Vi var medvetna om att en empirisk 

undersökning skulle genomföras föll det sig naturligt att studera denna typ av litteratur. Tidigare 

forskningar har bidragit till inspiration om genomförandet av forskningsprocessen. Det har dels gett 

oss en djupare kunskap om olika perspektiv inom kravinsamling och dels gett oss en tydligare bild 
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över i vilken utsträckning problem med kravinsamling kan hanteras med exempelvis hjälp av olika 

metodologier och tekniker. 

2.2.1.1 Teorival 

Som tidigare nämnt har vi, abduktivt, samlat och studerat existerande teorier gällande kravinsamling 

och olika metoder för att kunna genomföra forskningsprocessen. Exempel på litteratur gällande 

kravinsamling är Ulf Erikssons (2008) bok Kravhantering för IT-system. Boken ger en bra initial 

uppfattning för kravinsamling, definitionen av krav och är ett bra exempel på den sorts litteratur vi har 

studerat. Genom dessa källor har kunskap om krav och kravinsamling insamlats, vilka utgör basen för 

vår grundförståelse. Utöver detta har vi också studerat vetenskapliga artiklar, exempelvis Jeyakarthiks 

(2011) artikell Requirements engineering in current web engineering methodologies, för att få ett 

bredare perspektiv på kravinsamling utifrån tidigare forskning. 

 

Vidare har vi studerat teorier gällande olika metodmoment. Exempel på sådan litteratur är Ahrne och 

Svenssons (2011) bok Handbok i kvalitativa metoder. Dessa teorier har använts för att öka vår 

kunskap om olika befintliga angreppssätt och metoder, främst inom kvalitativ forskning, för att skapa 

ett säkert och pålitligt tillvägagångssätt för vår rapport. Genom att använda oss av väl beskrivna teorier 

gällande metodologier var målet att säkra att undersökningen på så liten skala som möjligt kan 

ifrågasättas. Vi ville dels att det skulle vara lätt att följa processen och dels att eventuell kritik skulle 

minimeras. Det finns dock en chans att vi har anpassat metodologierna efter vad som är passande för 

vår studie och för att generera givande resultat. Om så är fallet kommer det att beskrivas i rapporten så 

att anledningen till dessa anpassningar blir begripliga. Att göra just detta är någonting som exempelvis 

Ahrne och Svensson (2011) anser oerhört viktigt.  

 

Slutligen har vi under hela arbetets gång samlat in nya källor för att styrka redan befintliga teorier. Då 

har vi utgått från det abduktiva tillvägagångssättet där existerande kunskap samlade från teorier och 

empirisk data utökas genom granskandet av ytterligare teorier. Genom att utföra en omfattande 

litteraturstudie innan den empirska studien ökade vår förståelse för problemet. Det gav oss samtidigt 

en inblick i hur andra forskare bemött liknande problem.  
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2.2.2 Intervjuer  

Under insamlandet av empirisk data kom det främsta tillvägagångssättet att vara intervjuer. Ahrne & 

Svensson (2011) beskriver intervjuer som en central del inom kvalitativ forskning, framför allt inom 

samhällsvetenskap. Intervjuer verkade vara det naturliga tillvägagångssättet eftersom problemet till 

stor del innefattar kommunikation mellan människor och hur dessa personer ser på och tolkar krav. 

Intervjuer tillät oss att fånga människors olika perspektiv på problemområdet på ett sätt som 

exempelvis enkäter eller observationer inte hade kunnat göra. Sättet vi genomförde intervjuerna på 

gjorde även att olika tolkningar till stor del utgick från intervjupersonerna och inte från oss. När 

forskare har samlat in den nödvändiga teorin som krävs för studien är insamlandet av empiriskt 

material essentiellt för att inte ”köra fast” i arbetet.  

 

Genom att samla in information från andra människor om till exempel hur de upplever det aktuella 

studieobjektet eller hur de arbetar med objektet fångas ett alternativt perspektiv som underlättar för 

fortskridandet av arbetet. Exempelvis är det inte säkert att ett perspektiv från en teoretisk källa 

stämmer överrens med intervjupersonens perspektiv. Denna information bidrar till insikter om 

studieobjektets förhållande och hur olika personer som är delaktiga i miljön uppfattar fenomenet 

(Ahrne & Svensson, 2011). 

 

Det finns olika typer av intervjuer, exempelvis strukturerade- och ostrukturerade intervjuer. Ahrne och 

Svensson (2011) förklarar att det normala inom kvalitativ forskning är att använda sig av semi-, löst- 

eller ostrukturerade intervjuer. Det medför ett antal fördelar för att få fram intressanta och relevanta 

svar från den intervjuade. Ett exempel på detta är att det tillåter variation i antalet fasta 

frågeformuleringar som forskaren vill inkludera i intervjun. Dessa frågor kan sedan kompletteras med 

mer öppna sådana. En annan fördel är att anpassningsnivån av intervjuerna blir högre. Ordningen av 

frågorna kan lämpa sig efter den situation som forskaren ställs inför, jämfört med exempelvis ett 

standardiserat frågeformulär. 

 

Vi har valt att ha ett kvalitativt angreppssätt till intervjuerna som lutar mot de ostrukturerade hållet av 

just de anledningar som nämns ovan. För att undgå vår egen påverkan på interjuvpersonernas svar har 

ostrukturerade interjuver tillåtit oss att anpassa frågorna utan att vara ledande. Någonting som fanns i 

åtanke var likväl, såsom Ahrne och Svensson (2011) nämner, att vi inte skulle ”låsa fast” oss vid att 

endast använda ostrukturerade frågor. Strukturerade frågor kan även vara relevanta i en kvalitativ 

intervju, exempelvis under jämförandet mellan olika företag. Vikten kom istället att ligga på att tydligt 

beskriva intervjuprocessen och de frågor som kom att ställas för att underlätta analysen kring det 

framtagna resultatet.  

 



17 

 

Hur intervjuaren beter sig under intervjun är en aspekt som väger tungt i hur resultatet av intervjun 

kommer att bli. Det är intervjuarens uppgift att se till att, i så stor utsträckning som möjligt, de svar 

som behövs eller eftersträvas faktiskt uppstår under intervjun. För att de insamlade svaren ska vara så 

korrekta och ofärgade av oss som möjligt har vi använt oss utav ett antal riktlinjer som Ahrne och 

Svensson (2011) har sammanfattat. Intervjuaren ska bland annat lyssna tålmodigt, inte tala i onödan 

och inte påverka intervjuobjektet genom till exempel moraliska ställningstaganden. 

 

Ytterligare någonting som vi anser bör vara i fokus vid förberedelser inför en/flera intervjuer är att 

planera och strukturera en mall för intervjun och noggrant formulera de frågor som kommer att ställas. 

Detta är något som var essentiellt för oss och som vi i tidigare en metodkurs övat på. Arne och 

Svensson (2011) skriver att det är bra att vara insatt i de frågor som ställs. Då underlättas flödet i 

intervjun, det skapas en naturlig struktur och eventuella vidarefrågor möjliggörs. Detta anser vi ha 

uppnåtts genom att vi har satt oss in i det aktuella ämnet och formulerat frågor som ger svar på 

studiens frågeställning och gynnar målet med studien. Frågorna som framställdes har sedan skickats in 

för granskning av handledaren, för att på så sätt ytterligare stärka dem och i slutändan gynna resultatet 

av våra intervjuer.  

 

Vi har valt att använda ett kvalitativt angreppssätt där vi genomför intervjuer på två olika webbyråer. 

Vår vision var från början att genomföra intervjuer på åtminstone tre företag, men i slutändan var det 

endast två företag som var villiga att delta i undersökningen. Det finns en risk att de generaliseringar 

vi har gjort, baserade på den insamlade data, kan vara missvisande. Vi har försökt bemöta detta genom 

att avgränsa vår studie till att endast studera en typ av verksamhet. På så sätt skapas en så sann bild 

över verksamheten och problemen som möjligt. I och med att vi har avgränsat oss till en så pass 

specifik typ av verksamhet, webbutveckling, kommer arbetssättet på företagen med stor sannolikhet 

vara snarlika. Därför minskar risken för missvisande generaliseringar. 

 

Ytterligare en risk med att endast använda intervjuer för att samla in empirisk data är att de data som 

samlas in är färgad av personen som intervjuas. Eventuella tolkningar och reflektioner kring de frågor 

som genererar data har då gjorts av den intervjuade, inte av oss. Detta kan medföra att analysen av 

data blir missvisande om den är osann eller svårtolkad. I och med detta är det viktigt att en gemensam 

förståelse mellan oss som intervjuare och personen som blir intervjuad skapas. 
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2.2.2.1 Urval  

Ahrne och Svensson (2011) skriver i sin bok om kvalitativa metoder att det inte finns några direkta 

regler när det kommer till urval. Däremot beskrivs två olika sätt att gå tillväga vid val av 

intervjupersoner: tvåstegsurval och snöbollsurval.  

 

Tvåstegsurval används när olika förhållanden ska undersökas, såsom arbetsförhållanden eller 

relationer mellan olika parter. Handlar undersökningen om en organisation, exempelvis ett företag, en 

idrottsförening etc. görs ett urval av organisationen i första hand eftersom detta anses enklare än urval 

av specifika individer. När organisationen sedan är vald ska ett urval av intervjupersoner ske. Det kan 

anses vara mer trovärdig om den som håller i intervjun själv får välja ut slumpmässiga deltagare för att 

på så sätt motverka att deltagandet är manipulerat. Urvalet av organisation ska i första hand motiveras 

och inte intervjupersonerna då det inte alltid är möjligt att själv välja ut intervjuobjekt (Ahrne & 

Svensson, 2011). 

 

Om en fråga som ska undersökas inte är knuten till förhållanden eller organisationer behövs en annan 

typ av urval göras, ett så kallat snöbollsurval. Detta urval görs exempelvis vid undersökningar i om 

hur människor påverkas av reklam eller om svenskens godisvanor. Urvalet innebär inledningsvis att 

hitta ett intervjuobjekt som har kännedom och/eller erfarenhet av fenomenet som skall undersökas. I 

samband med intervjun frågas intervjupersonen om han/hon känner till andra kandidater till 

undersökningen (Ahrne & Svensson, 2011).  

 

  



19 

 

2.3 Reliabilitet  

Reliabilitet hos en studie är av stor vikt eftersom det trots allt är viktigt att läsaren tror på vad han eller 

hon läser. När en person tar del av en forskningsrapport eller uppsats är det svårt att vara helt säker på 

att forskaren faktiskt har gjort det som beskrivs och att det som påstås är sant. Läsaren får helt enkelt 

lita på att forskaren har genomfört en korrekt forskning (Ahrne & Svensson, 2011). Därför har vi lagt 

vikt vid reliabilitet, inte bara för att läsaren ska tro på vad som skrivs i vår rapport utan även för att ge 

ett så professionellt intryck som möjligt.  

2.3.1.1 Transparens  

En faktor som har påverkan på en forsknings trovärdighet är dess transparens. Ahrne och Svensson 

(2012) beskriver hur en uppsats som är ”vattentät” och inte går att ifrågasätta ofta kan anses vara av 

högre kvalitet än en uppsats som väcker debatt och diskussioner. I verkligheten kan det ofta vara raka 

motsatsen. Det beror på att texter som inte går att ifrågasätta eller diskutera kring ofta inte berättar 

tillräckligt mycket kring exempelvis tillvägagångssättet eller forskningsprocessen. På så sätt blir det 

svårt att faktiskt kritisera texten och föra en diskussion kring den. Ett annat exempel är om texten 

upplevs ointressant eller upprepande. 

 

För att undvika detta och för att skapa transparens i sin forskning är det viktigt att skarpt presentera 

och redovisa forskningsprocessen för läsaren. Det kan kännas obehagligt men trots det är det viktigt att 

redovisa alla delar av processen. Det inkluderar även de delar som forskaren själv tvivlar på och 

anledningen till detta tvivel. Tillsammans ger detta en trovärdighet till forskaren och gör det lättare att 

diskutera kring resultatet (Ahrne & Svensson, 2011). 

 

Vi har försökt att på ett tydligt sätt redovisa alla de metodval och anpassningar vi har gjort för att 

läsaren lättare ska kunna följa och förstå alla steg i forskningsprocessen. Det har vi gjort för att vi vill 

uppnå en transparens i vår rapport som dessutom tillåter utomstående personer att diskutera fritt kring 

studien. Genom denna granskning kommer vi och läsarna att kunna ta ställning till våra metodval och 

möjliggöra synen för olika brister och styrkor i det utförda arbetet.  

2.3.1.2 Triangulering 

Ytterligare ett sätt att höja en rapports trovärdighet är triangulering, en term tagen från sjöfart och 

lantmäteri för att bestämma sin position genom att relatera sig till två ytterligare positioner. På 

liknande sätt används denna term inom forskning. Det innebär följaktligen användandet av flera olika 

metoder för att stärka den beskrivning som tagits fram om ett fenomen. Triangulering syftar alltså till 

att stödja vissa styrkor eller fördelar kopplat till en metod för att på så sätt kompensera för svagheter 

kopplat till en annan metod. Genom att angripa ett problem eller ett fenomen från ett flertal vinklar 

kan studieobjektet ”låsas fast” och på så viss öka trovärdigheten (Ahrne & Svensson, 2011). 
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Vidare är någonting som bör finnas i åtanke, om triangulering ska användas okritiskt, att ett antagande 

då görs om att det endast finns en sanning som kan fångas in genom användandet av olika metoder, 

olika data eller olika forskare. Detta eftersom samhällsvetenskapen är ett svåröverskådligt fenomen 

och tillåter således ett flertal olika perspektiv och tolkningar av samma studieobjekt. I detta fall har 

kvalitativ forskning en fördel eftersom forskningen tillåter ett sådant tillvägagångssätt. På så sätt är 

triangulering ett utmärkt sätt att säkra sin kvalitativa forskning och öka trovärdigheten i den. Inom 

kvalitativ forskning bör dock, som sagt, triangulering inte användas för att hitta ett och samma resultat 

med hjälp av flera metoder, utan snarare för att fånga dessa olika perspektiv för att underlätta analysen 

av den insamlade datan (Ahrne & Svensson, 2011). 

 

Vi har endast använt oss utav en datainsamlingsmetod i form utav intervjuer, och har därför inte 

använt triangulering enligt definitionen ovan. Vi har inspirerats av begreppet triangulering och har 

anpassat det i vårt sätt att arbeta. Triangulering för oss har inneburit att vi har kunnat belysa 

problemområdet från tre olika informationskällor. Istället för tre olika datainsamlingsmetoder har vi 

använt oss utav tre metoder för att samla information om ämnet; en litteraturstudie, en empirisk studie 

och en analys av vad tidigare forskningar har kommit fram till. Genom att använda oss utav denna 

”informationstriangulering
8
” har vårt mål varit att fånga tre olika perspektiv på samma problem för att 

på så sätt få en bred bild över ämnet och därmed öka trovärdigheten i rapporten. Litteraturstudien ger 

en allmän bild över vad teorin säger kring kravinsamling och dess problem. Den empiriska 

undersökningen gav oss sedan en verklighetsförankring av dessa problem. Slutligen har studerandet av 

andra vetenskapliga texter bidragit med en bild över hur olika forskare ser på ämnet och vad de 

kommit fram till. 

2.4 Praktiskt genomförande  

Ovanstående avsnitt har behandlat vilka metoder och angreppssätt vi har valt att använda. I 

nedanstående avsnitt kommer vi att beskriva hur vår teoristudie genomfördes. En bild över hur urvalet 

till den empiriska studien gick till samt de val och avgränsningar vi gjorde för att öka reliabiliteten 

ytterligare ges också. 

2.4.1 Avgränsningar 

Arbetet med denna studie inleddes till en början med tanken om att studera kravinsamlingsprocessen  

hos olika sorters IT-relaterade företag. Målet var då att jämföra hur kravinsamling ser ut på dessa 

företag och på så sätt analysera likheter, skillnader och förbättringsmöjligheter. Det tog inte lång tid 

innan vi skiftade fokus till att endast studera webbutvecklingsföretag, vilket blev det slutgiltiga 

området som studien utreder. Det fanns ett flertal olika anledningar till denna avgränsning. Först och 

främst insåg vi tidigt att den initiala studien skulle bli alldeles för omfattande och tidskrävande med 

                                                      
8
 För illustration se kapitel 2.5  
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tanke på vår relativt begränsande tidsram. Vi önskade då att smalna av området till en specifik 

bransch. Vi ville avgränsa oss till någonting som passade vår utbildning och våra inriktningar, IT-

Systemutveckling och IT och projekt, vilket kom att bli webbutveckling. Vi anser att det är 

kravhanteringsprocessenen i den branschen som bäst belyser både projekt- och 

systemutvecklingsinriktningarna. 

 

Vidare använder vi oss dagligen utav internet och diverse webbapplikationer. I kombination med att 

internet och webben är en bransch som, främst de senaste åren, har utvecklats kraftigt, förde det med 

sig att det kändes naturligt för oss att välja just webbutveckling.  

 

Slutligen var ytterligare en orsak till avgränsningen den inledande litteraturstudien. I och med denna 

blev det snabbt tydligt att just kravinsamling inom webbutveckling var ett relativt outforskat område, 

medan till exempel kravinsamling inom traditionell systemutveckling har en större mängd forskning.  

Jämförelsen mellan dessa två branscher skulle då bli svår eftersom fördelningen av litteratur och 

tidigare forskning var så pass ojämn. Vi såg också en möjlighet för oss att ”fylla” det tomrum som 

faktiskt existerar kring forskning inom webbutveckling.  

2.4.2 Litteraturstudie  

Syftet med vår litteraturstudie var som nämnt ovan att bilda en bra grundförståelse och möjliggöra en 

fördjupning inom ämnet. Litteraturstudien ligger även till grund för analysen och slutsatsen. Den finns 

därför med som ett verktyg i trianguleringsangreppsättet och för att styrka det empiriska materialet. 

2.4.2.1 Urval 

Vi har valt att använda oss utav stora källor såsom Erikssons (2008) bok ”Kravhantering för IT-

system” och Sommervilles (2010) bok ”Software Engineering 9th edition”. Dessa har dessutom 

bidragit till en stor del av förståelsen för forskningsansatsen. Forskningsdesignen inhämtas också från 

Ahrne och Svenssons (2011) bok ”Handbok i kvalitativa metoder”. Vidare har vi även valt att 

komplettera dessa litteraturer med diverse vetenskapliga artiklar och annan litteratur. På så sätt skapas 

en så bra uppfattning om ämnet som möjligt. Det möjliggör också för ökad trovärdighet och 

återgivning av kunskapen.  

 

Inledningsvis i litteraturstudien utforskade vi stora namn, såsom de nämna ovan. Vi använde oss sedan 

av artikelsökning för att på så vis finna relvanta forskningar inom det valda ämnet. Nyckelord från 

relevanta artiklar användes för att söka fram ytterligare forskningar, vilket visade sig vara väldigt 

effektivt. Dessutom utökade vi sökningarna efter det att den empiriska undersökningen blivit utförd 

för att kompettera det material vi fått in via intervjuerna.  
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Nyckelord som användes var bland annat: web engineering, requirement, requirements elicitation, 

amethod, web sites, usability o.s.v. 

 

Vid urvalet av både litteratur och forskningsartiklar har vi valt att vara restriktiva. När vi har sökt efter 

artiklar har vi endast valt ut artiklar som är ”peer reviewed”, vilket exkluderar artiklar som ej är 

förhandsgranskade och således inte får kallas vetenskapliga artiklar.  

2.4.2.2 Återgivning  

Litteraturstudien återgivs i kapitel 3, Teoretiskt Referensram. Vi har valt att lägga in egna reflektioner 

efter sammanfattningen av de viktigaste punkterna i teorin som kan ses i slutet av den teoretiska 

referensramen. På så vis skapas dels ett resonemang kring litteraturen och dels en tydligare struktur för 

läsaren som gör det enklare att förstå.  

2.4.3 Empirisk studie  

Syftet med den empiriska studien var att få en verklighetsförankring av teorin som är beskriven i 

kapitel 3. Den empiriska studien grundade sig i intervjuer som genomfördes på två olika företag och 

finns återgivet i kapitel 4, Empiri. Dessutom har vi valt att lägga in ett exempel på en transkribering 

och interjuvmallen som användes. Därigenom hoppas vi att läsaren tydligt ska kunna granska det 

material som användes vid framtagningen av denna studie. 

2.4.3.1 Urval 

I vår undersökning valde vi att tillämpa ett tvåstegsurval. Vi valde först ut vilka typer av 

organisationer vi var intresserade att genomföra vår undersökning inom och blev sedan tilldelade 

intervjuobjekt. För oss var målet att intervjua olika typer av roller på företagen. Därmed spelade det 

ingen större roll vem vi intervjuade, sålänge personen i fråga uppfyllde den önskade rollen. Det föll sig 

därför naturligt att låta kontaktpersonen på respektive företag välja ut en eller flera personer från varje 

roll som kunde intervjuas. Rollerna vi önskade få genomföra intervju med var en utvecklare och en 

person i beslutsfattande roll. Vi anser dock inte att resultatet av urvalet har påverkat intervjuerna 

nämnvärt. De anställda på båda företagen arbetar väldigt nära varandra vilket gör att urvalet med låg 

sannolikhet påverkar resultatet.  

 

Det första företaget vi besökte, som vi väljer att benämna ”företag A”, är en mindre webbyrå som 

finns på två orter i Sverige. Det har knappt 100st anställda och grundades år 2004 av två män från 

Linköping. Företaget är i grunden uppdelat i två olika företag, ett callcenter och en webbyrå. Vi valde 

att endast koncentrera oss på webbyrådelen och intervjuade vd:n för företaget och en anställd 

webbutvecklare. 
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Det andra företaget vi undersökte, ”företag B”, är en webbyrå som finns på tre olika orter i Sverige. 

Det har 7st anställda i Linköping och grundades år 2002 i Karlstad men har varit verksamma på heltid 

sedan år 2005.   

 

Mer om intervjuobjekten och företagen kan ses under kapitel 4, Empiri. 

2.4.3.2 Interjuver 

Vi genomförde totalt tre interjuver på två olika webbyråer i Linköping. Vi fick på företag A 

genomföra två interjuver; en med vd:n för företaget och en med en webbutvecklare. På företag B 

utförde vi en kombinerad intervju mellan vd:n och en av utvecklarna.  

 

De första två intervjuerna var på företag A där vi befann oss i en av deras lokaler som valdes ut av 

intervjupersonerna. Rummet var ett konferensrum och det var ganska lyhört då vi hörde musiken som 

spelades utanför där delar av personalen var utstationerad. Under intervjun var det en av oss som 

intervjuade medan den andra antecknade. Vi strukturerade intervjun på detta sätt trots att vi valde, och 

fick tillåtelse, att spela in hela intervjuerna. Intervjuerna gick bra och vi anser att vi fick ut relevanta 

svar och fruktbart material för att kunna genomföra en analys. 

 

Den tredje intervjun var på företag B. Intervjupersonerna valde rummet och vi satt i deras lunchrum 

eftersom en av intervjupersonerna behövde äta samtidigt. Det var inget som vi ansåg störde intervjun 

utan bidrog snarare till en mer avslappnad stämning. Likt hos företag A förde en person anteckningar 

medan den andre utförde intervjun för att situationen inte skulle upplevas allt för rörig. Intervjun 

fortlöpte mer som en öppen dialog mellan oss och intervjuobjekten där både utvecklaren och vd:n 

deltog. Vi anser att detta bidrog till en genuin dialog
9
 genom hela intervjun.  

 

Intervjuerna tycker vi bidrog med bra svar på de uppställda frågorna. Frågorna ställdes på ett sådant 

sätt som uppmuntrade den intervjuade att själva föra problemen på tal. På så sätt hoppades vi undvika 

en negativ klang kring frågorna eftersom ”problem” är ett ord som vi anser kan tolkas negativt. 

Dessutom hoppas vi att vi, genom uppställningen av frågorna på detta sätt, undvek att påverka svaren 

från intervjuobjektet då objektet självt fick påpeka problemen.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
9
 Se kapitel 1.8 
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Intervjuerna anser vi genererade givande resultat. Faktumet att intervjun på företag B var en 

kombinerad intervju anser vi inte påverkade resultatet eftersom företag B är ett så pass litet företag och 

alla anställda är delaktiga i alla processer. I tabell 1 visas en sammanfattning av intervjuerna, vilka 

positioner som intervjuobjektet har, tid och plats för intervjun samt en kortare beskrivning över 

personernas roller och arbetsuppgifter.  

 

 

Position Tid Datum Plats Beskrivning 

VD 34 min 16 april Företagets kontor i 

Linköping. 

Vd och grundare av företag A. 

Gymnasial bakgrund i Natur och 

Teknik. ”Allt-i-allo” där 

arbetsuppgifter sträcker sig allt från 

vaktmästeri till försäljning. 

Utvecklare 46 min 17 april Företagets kontor i 

Linköping. 

Webbutvecklare på företag A. 

Gymnasial utbildning inom IT & två 

år på det systemvetenskapliga 

programmet. Arbetsuppgifter 

omfattar utveckling och kontakt med 

företagets befintliga kunder. 

VD 35 min 23 april Företagets kontor i 

Linköping. 

Vd och grundare av företag B. 

Högskolebakgrund i 

multimediaprogrammet. Varierande 

arbetsuppgifter, främst 

projektledning. 

Utvecklare 35 min 23 april Företagets kontor i 

Linköping. 

Webbutvecklare på företag B. 

Högskoleutbildning inom det 

systemvetenskapliga programmet. 

Arbetsuppgifter inkluderar 

utveckling, utbilda befintliga kunder 

och administrativa uppgifter. 

Tabell 1 Interjuvdata 

 

2.4.3.3 Återgivning och transkribering 

Resultatet av intervjuerna återgivs dels i slutet av rapporten, som en bilaga, och dels under kapitel 4, 

Empiri. Vi har i empiriavsnittet valt att återge intervjuerna som en sammanställning av vad personerna 

sa och våra tolkningar kring detta. Bilagan består av en detaljerad transkribering av en intervju. På så 

vis kan läsaren lättare förstå hur vi har tolkat materialet och samtidigt själv kunna göra egna 

tolkningar. Ytterligare en bilaga innehåller den grundmall som användes under undersökningen för 

intervjufrågorna.  
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2.5 Analys  

I början av vår analys tog vi hjälp av analysmetoden som Ryan och Bernard (2003) tar upp i sin artikel 

om hur temaidentifering kan användas vid analys av data. De beskriver metoden som ett hjälpmedel 

för att strukturera analysen med hjälp av identifieringen av olika teman. Exempel på detta är att se 

likheter, skillnader och utebliven data, vilket vi också siktade mot att göra i analysen. För det första 

ville vi förstå innehållet av det empiriska materialet vi införskaffat. För det andra ville vi utvinna 

givande resultat och, abduktivt, underlätta för vidare litteraturstudier som kompletterar den insamlade 

datan. Metoden anser vi har varit till stor hjälp för att på bästa sätt möjliggöra genererandet av bästa 

tänkbara resultat. 

 

Vidare förstår vi att det kan behövas en bredare analys och att inte endast använda teman som den 

primära analysmetoden. Bazeley (2009) tar upp just detta i sin artikel om analysmetoder som använder 

sig av temaanalyser. Han påstår att problem med denna metod kan vara att forskaren själv väljer att 

tolka data, teman och sättet som teman rapporteras på. Detta är dock någonting vi anser vara en liten 

risk då vi endast använt oss utav en temainspirerad analys för att strukturera det empiriska materialet. 

På så sätt hoppades vi finna svar på forskningsfrågan. Viss tolkning från vår del har garanterat gjorts, 

även om vi har försökt att minimera detta. Den insamlade datan är i första hand en tolkning av 

forskningsområdet gjord av intervjupersonerna. Eventuella tolkningar gjorda av oss har utgått från 

insamlad information från teoretiska källor. Eftersom dessa innefattar tidigare forskningar och 

fallstudier är en förhoppning att den teoretiska bakgrunden till tolkningarna är korrekt och kan 

appliceras på den empiriska datan.  

 

Det primära analysarbetet utgick från informationstriangulering
10

. I den teoretiska referensramen har 

vi, utifrån litterära källor och tidigare forskningar, identifierat de största problemen med 

kraveliciteringssarbetet för webbutvecklingsföretag. Utifrån detta utformades sedan den empiriska 

undersökningen för att ta reda på hur webbutvecklingsföretag i verkligheten kan gå till väga för att 

bemöta och hantera dessa problem. Under analysen studerades de olika företagens 

kravinsamlingsprocesser för att undersöka i vilken grad problemen faktiskt hanterades, förebyggdes 

eller löstes. Syftet var då att ta reda på huruvida det faktiskt finns en optimal lösning till problemen, 

exempelvis en bästa praxis-metod. 

  

                                                      
10

 Se kapitel 2.4.1.2 
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Figur 2.1 illustrerar detta arbetssätt. Granskningen av de tre informationskällorna; litteratudstudien
11

, 

tidigare forskningar
12

 och den empiriska undersökningen, har i förhållande till varandra mynnat ut i en 

analys av problemen i dagens kravinsamlingsprocesser och hur de hanteras. 

  

                                                      
11

 Böcker och E-böcker 
12

 Vetenskapliga artiklar 

Figur 2.1 Informationstriangulering, egen 

framställning 
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3 Teoretisk 

Referensram 
 

Den teoretiska referensramen syftar till att förklara de centrala begrepp, metoder och 

problem som finns inom kravelicitering. Detta för att ge en bra grund till vår empiriska 

undersökning, ge ett stöd för att kunna genomföra analysen, få kunskap om de 

kraveliciteringsprocesser som finns och för att underlätta identifieringen av problem 

inom kravelicitering. 
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3.1 Krav  

Att formulera krav för diverse IT-system är svårt, men vad är egentligen definitionen på ett krav?  

Ottersen och Berndtsson (2002) definierar krav som uttalade och outtalade förväntningar på en 

produkts attribut. Eriksson (2008) definierar krav på ett liknande sätt och säger att krav till stora delar 

är förhandlingsbara önskemål om en produkt. Sommerville (2010) ger sin egen tolkning och beskriver 

krav som förklaringar över vad ett system skall utföra, tjänsterna som erbjuds och begränsningarna i 

dess arbete. Kraven återspeglar de behov som kunderna har på ett system som har ett specifikt syfte, 

exempelvis att hitta information. Hela processen som går ut på att identifiera, analysera, dokumentera 

och kontrollera dessa tjänster och begränsningar kallas kravhantering. 

 

 

 

Figur 3.1 ger en visuell bild över hur kravhanteringsprocessen vanligtvis ser ut och de faser som 

processen behandlar. Figuren visar tydligt det iterativa arbetssättet och de förändringar i vilka krav 

som är i fokus. Processen avslutas med en dokumentation och specifikation av alla de krav som 

uppkommit under kravhanteringsprocessen (Sommerville, 2010). 

 

  

Figur 3.1 Kravhanteringsprocessen (Sommerville, 2010, s. 99)  
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3.1.1 Indelning av krav  

I figur 2.1 kan främst två typer av krav urskiljas; användarkrav (user requirements) och systemkrav 

(system requirements). Denna indelning har Sommerville (2010) gjort för att urskilja de olika nivåerna 

som krav kan ha. Användarkrav syftar till abstrakta krav på en högre nivå. De är påståenden som 

beskriver vilka tjänster som systemet förväntas bidra med till användarna och begränsningarna som 

systemet tvingas arbeta med. Systemkrav däremot är mer detaljerade beskrivningar över vad systemet 

ska utföra, exempelvis funktioner, tjänster och begränsningar. Det innebär att systemet kräver utförlig 

dokumentation som beskriver vad som skall implementeras.  

 

Kraven kan sedan delas in i olika kategorier och beroende på vilken källa som används som 

utgångspunkt erhålls förmodligen olika svar. Vi väljer att börja med att dela in dessa enligt dels 

Erikssons (2008) och dels Sommervilles (2010) idé om funktionella och icke funktionella krav. Ett 

funktionellt krav är ett krav som beskriver vad systemet ska göra, d.v.s. olika funktioner i systemet. Ett 

exempel skulle kunna vara möjligheten att logga in på en hemsida eller funktionen att registrera sig till 

ett utskick av nyhetsbrev. Jeyakarthik (2011) har dessutom valt att dela in funktionella krav i 

underklasser; datakrav, krav om gränssnitt, navigationskrav, personliga krav och transaktionskrav. 

Datakrav, även kallat konceptuella krav, handlar om hur data ska hanteras och administreras. Krav om 

gränssnitt handlar om hur användaren exempelvis ska interagera med en hemsida. Vidare är 

navigationskrav de krav som användaren har gällande navigeringen på exempelvis en webbplats 

medan personliga krav är krav på hur applikationen bör anpassas för att passa dess användare. 

Slutligen är transaktionskrav eller affärskrav krav på applikationen som inte rör gränssnitt utan krav 

som applikationen måste räkna ut internt.  

 

När det kommer till icke-funktionella krav skriver både Eriksson (2008) och Sommerville (2010) att 

det är krav som beskriver hur ett system skall fungera d.v.s. faktorer såsom användbarhet, prestanda 

och tillgänglighet. Dessa krav blir mer kritiska än enskilda funktionella krav då de är av stor vikt för 

om användaren faktiskt väljer att använda applikationen, webbplatsen eller systemet. Vi har valt att 

dela in de icke funktionella kraven enligt Eriksson (2008); användbarhet, tillförlitlighet, prestanda och 

underhållbarhet. Användbarhet innebär faktorer som hur lätt systemet är att använda och lära sig. 

Kraven kan exempelvis gälla hur snabbt en ny användare ska lära sig systemet, att gränssnittet är 

konsekvent utformat eller att en hjälpfunktion ska finnas på varje sida i systemet eller på webbplatsen. 

Tillförlitlighet, å andra sidan, handlar om krav som berör hur användarna väljer att lita på systemet 

efter en längre tid av användning. Dessa krav kan exempelvis gälla hur pass allvarliga eventuella fel är 

eller hur pass bra systemet återhämtar sig, d.v.s. hur pass tillförlitligt och tillgängligt systemet eller 

webbplatsen är. 
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Prestanda utrycks ofta i svarstider och handlar om hur snabbt systemet svarar vid vissa typer av 

operationer. Kraven formuleras då till exempel efter högsta tillåtna svarstid för en viss operation. 

Slutligen finns krav om underhåll som helt enkelt handlar om kostnaden och svårighetsgraden för 

underhållningen och förvaltningen av systemet (Eriksson, 2008).  

 

Det finns ytterligare sätt att kategorisera krav än att dela in dem i funktionella och icke funktionella 

krav. Eriksson (2008) skriver om indelningen normala, förväntade och sensationella krav som är en 

indelning gjord av Cohen (1995). Indelningen syftar till att förklara hur olika typer av krav 

tillfredsställer intressenterna.  

 

Normala krav är krav som är förväntade och som på något sätt är uttalade från intressenten. Om dessa 

typer av krav uppfylls blir kunden nöjd och uppfylls de inte blir kunden missnöjd. Dessa krav anses 

vara bland de lättaste att samla in och det görs vanligtvis via intervjuer eller workshops (Eriksson, 

2008; Cohen, 1995). 

 

Förväntade krav är krav som inte är uttalade men som på något sätt är förväntade. Det är krav som 

anses självklara och därav nämns de oftast inte under insamlingsprocessen. Dessa krav kräver att 

leverantören har bra kunskaper om intressentens arbetsrutiner, arbetsuppgifter och om hur intressenter 

använder systemet. Kunden blir därför inte nöjd utan mer neutral om dessa krav uppfylls då de antas 

vara självklara men blir däremot missnöjd om de inte skulle uppfyllas (Eriksson, 2008; Cohen, 1995).  

 

Slutligen tar både Eriksson (2008) och Cohen (1995) upp de Sensationella kraven som är krav som 

varken är uttalade eller förväntade. De är helt enkelt krav som kunden inte visste var möjliga eller som 

de inte tänkte på men som ändå ger hög tillfredställelse. Kunden blir dock aldrig missnöjd om inga 

sensationella krav upptäcks då de inte visste om dessa från början. 
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3.2 Kravinsamling 

I följande avsnitt kommer först problem med kravelicitering att beskrivas. Underrubrikerna är 

egenformulerade med grund i de problem som har tematiserats utifrån gällande teori. Vidare kommer 

även olika kravinsamlingsmetoder kort att redovisas. 

3.2.1 Problem med kravinsamling 

Kravinsamling är en svår process av många olika anledningar. Både Sommerville (2010) och Eriksson 

(2008) tar upp ett par grundläggande anledningar till varför denna process är så pass svår. Till att börja 

med vet inte alltid intressenterna
13

 vad de vill ha, framför allt inte om de saknar den tekniska 

kunskapen som krävs för att beskriva sina önskemål. Vi har valt att utgå från de problemen 

Sommerville (2010) beskriver i sin bok Software engineering 9th edition. Dessa problem utgår från ett 

utvecklingsperspektiv vilket även vi har valt att fokusera på. Noterbart är då att problem utifrån 

kundens perspektiv ej kommer att behandlas.  

 

I nedanstående avsnitt kommer vi att belysa följande problem:  

 Kunden vet inte vad han eller hon vill ha 

 Problem med verksamhetsbaserade termer 

 Svårigheter med ökat antal intressenter 

 Sena omformuleringar av krav  

3.2.1.1 Kunden vet inte vad han eller hon vill ha 

Det första problemet som Sommerville (2010) beskriver, och det som verkar vara det största 

problemet med kravinsamling, är det som berörs ovan, d.v.s. problematiken kring att kunden inte vet 

vad den vill ha. Kunden kan ibland ha svårt att tydligt formulera exakt vad de önskar att systemet skall 

utföra. De beskrivningar som ges är oftast i väldigt generella termer som kan vara svårtolkade för 

kravinsamlaren. Detta kan bero på att intressenterna inte har den tekniska kunskap som krävs för att 

uttrycka sina krav i de termer som kravinsamlaren och utvecklaren förstår. Al-Hothali, Al-Zubaidi och 

Subbaro (2012) belyser också detta problem. Intressenter har ofta svårt att uttrycka deras krav. I 

många fall kan detta leda till att kravinsamlaren och intressenterna inte har en gemensam förståelse för 

konceptet och termerna. Det kan då bli svårt att uppnå en så bra kravinsamling som möjligt. 

Kravinsamlaren har då svårt att få en tillräckligt bra bild över verksamheten och det blir därför svårt 

att identifiera de problem som kraven är menade at lösa. Intressenternas problem med att uttrycka sina 

krav i termer som alla förstår påverkar, inte helt oväntat, kravens kvalité. 

 

                                                      
13

 Syftar på de personer som influerar produkten såsom kunden och kundens målgrupp (produktens 

slutanvändare) 
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Intressenterna har ofta en väldigt tydlig bild över vilka problem som de vill lösa men har däremot inte 

tillräcklig kunskap om vilka lösningar som finns tillgängliga. Intressenteran har då ofta svårt att se nya 

sätt att utföra handlingar på eller att de inte förstår konsekvenserna av deras krav. På grund av det 

föreslår ibland intressenterna krav som inte är användbara, onödigt komplicerade eller allmänt 

ofullständiga (Al-Hothali, Al-Zubaidi, & Subbarao, 2012). Sommerville (2010) tar också upp 

problemet och menar att intressenterna kan ställa orealistiska krav på grund av att de inte vet vad som 

är och inte är genomförbart. 

 

Ett annat utfall som är vanligt förekommande är att intressenterna har svårt att uttrycka sig i krav och 

föreslår snarare lösningar. Exempel på dessa ofullständiga krav kan vara att de är oklara, inte 

tillräckligt detaljrika eller helt enkelt omätbara och otestbara (Al-Hothali, Al-Zubaidi, & Subbarao, 

2012).  

3.2.1.2 Problem med verksamhetsbaserade termer 

Enligt Sommerville (2010) är ytterligare problem att intressenterna och utvecklarna inte alltid talar 

samma ”språk”. Intressenterna kan vara väl insatta i sin egen organisation och ha stor kunskap om sin 

verksamhet och de krav som bör ställas. Trots det händer det att kraven uttrycks i intressentens egna 

ord och termer. Stora krav ställs då på kravinsamlaren eftersom han eller hon måste vara djupt insatt i 

kundens verksamhet för att förstå dessa termer, vilket är någonting som ofta inte prioriteras av 

utvecklarföretaget. Al-Hothali, Al-Zaubaidi och Subbaro (2012) beskriver att detta problem kommer 

att bli av större vikt eftersom varje projekt i sig är unikt.  

 

Några av de faktorer som påverkar projektens variation är exempelvis projektets storlek, den 

geografiska fördelningen av intressenterna samt intressenternas IT-vana. Det blir i och med detta 

problematiskt att hitta en kravinsamlingsmetod som fungerar lika bra projekt för projekt. Varje 

kravinsamlingssituation ser olika ut och därför behöver processen för detta anpassas efter situationen 

(Al-Hothali, Al-Zubaidi, & Subbarao, 2012). 

3.2.1.3 Svårgiheter med ökat antal intressenter 

Intressenter kan vara ett problem då produkten för kravinsamling ofta har många olika intressenter. 

Om så är fallet ökar vikten av en korrekt och tillräcklig kravinsamling eftersom antalet krav lätt kan 

öka i takt med att antalet intressenter ökar. Ett problem med detta är att olika intressenter kan uttrycka 

sina krav på olika sätt, även om de i själva verket syftar till samma sak. Det kan då bli svårt att samla 

in alla krav. Minst lika svårt kan det bli att sammanställa kraven eftersom kravinsamlaren tvingas ha 

ett stort antal källor och måste sedan identifiera likheter, skillnader och konflikter mellan dessa 

(Sommerville, 2010).  
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Al-Hothali, Al-Zaubaidi och Subbaro (2012) har adresserad problemet kring att konflikter sinsemellan 

intressenter är vanligt förekommande och näst intill oundvikligt vid dessa typer av projekt. De säger 

att intressenter ofta är motvilliga att köpslå kring deras krav när konflikterna uppstår. Konflikterna 

grundar sig ofta i att intressenter inte alltid förstår andra intressenters behov och önskemål utan ser 

endast de lösningar som direkt påverkar deras arbete. Kombinerat med det första beskrivna problemet, 

att intressenter inte alltid vet vad de vill ha, leder detta ofta till att intressenter kan bli ”låsta” vid deras 

kravställning. Det kan då bli svårt att få stöd för vidareforskning kring möjliga lösningar till 

konflikten. Ytterligare en faktor som kan försvåra denna konflikt mellan intressenter är det mänskliga 

beteendet att sätta sig emot den förändring som kraveliciteringen kan innebära. Därför kan graden av 

samarbetsvillighet variera ganska kraftigt mellan olika intressenter. 

3.2.1.4 Sena omformuleringar av krav 

Ett sista problem är att många kunder och intressenter tenderar att ändra sina krav under utvecklingens 

gång. Omformuleringen av krav för med sig extra arbete som kräver att utvecklarna blir tvungna att 

ändra, ta bort eller lägga till funktioner och element som inledningsvis inte existerade (Sommerville, 

2010). På grund av att kravinsamling kan vara av en oformell natur kan krav verka felaktiga eller 

ofullständiga för kunden. Kunden ser inte till produktens problem, lösningar eller mål förrän processen 

är fullföljd, vilket skapar en instabilitet i de insamlade kraven. Resultatet blir därför ofta att kraven 

ändras i takt med att projektet fortlöper (Redouane, 2004).  

 

Inom webbutveckling skiljer sig problem lite från de problem som finns inom ren systemutveckling. 

Hela utvecklingsprocessen går snabbare och är mer explorativ än vid systemutveckling. Lowe och 

Eklund (2002) tar upp problem såsom att kraven inom webbutveckling sällan blir tillräckligt 

dokumenterade eller att kraven ändras under processens gång. Intressenten uttrycker också ofta sina 

krav som endast en form av lösning och kan därför inte formulera detaljerade krav förrän lösningar 

faktiskt har utvecklats. Detta kan i sin tur leda till att onödig tid läggs på utvecklandet. 

3.2.2 Kravinsamlingsmetoder- och tekniker  

För att bemöta ovannämda potentiella problem har många forskare kommit fram till en rad olika 

metoder. Eriksson (2008) och Sommerville (2010) nämner tillsynes mer självklara tekniker för 

kravinsamling såsom intervjuer, workshops, enkäter och observationer. Andra forskare, exmpelvis 

Lowe och Eklund (2002) och Redouane (2004), har utvecklat egna metoder för att lösa eller underlätta 

problemen. Självfallet måste valet av metod göras utifrån de intressenter som är involverade samt efter 

vilka behov och mål de har. Eriksson (2008) säger att det inte finns en enkel metod som alltid går att 

använda. Olika metoder måste användas beroende på situation och alla metoder har olika 

användningsområden och svårighetsgrad.  
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3.2.2.1 Workshops 

Workshops nämns av flertalet författare och forskare och innebär att ett antal intressenter får resonera 

fram önskemål och krav tillsammans med en så kallad workshopsledare. Skillnaden mellan ett möte 

och en workshop är att en workshop innebär ett mer aktivt deltagande från intressenterna. Det finns 

också alltid ett uttalalt mål och syfte med aktiviteten (Eriksson, 2008).  

3.2.2.2 Intervjuer 

Intervjuer är en traditionell teknik för att samla in krav och anses vara en väldigt effektiv sådan. 

Analytikerna eller leverantörerna kan genom intervjuer fånga vad målet med produkten/tjänsten är och 

reda ut eventuella problem (Escalona & Koch, 2004). Intervjuer kan genomföras på olika sätt, till 

exempel via telefon, i grupp, personligen eller via e-post. Dessutom finns det tre olika typer av 

intervjuer: ostrukturerade, strukturerade och halvstrukturerade. Typerna beskrivs tydligare i 

metodavsnittet men kortfattat innebär ostrukturerade intervjuer att oförberedda frågor ställs för att 

skapa mer utav en dialog. Strukturerade intervjuer är däremot förberedda och intervjuaren ställer 

frågor från ett strikt uppsatt intervjuunderlag. Halvstrukturerade intervjuer är ett mellanting mellan 

strukturerade och ostrukturerade intervjuer (Eriksson, 2008).  

3.2.2.3 Brainstorming 

Ytterligare en vanlig teknik är brainstorming, en teknik som kan liknas gruppmöten. Skillnaden är 

dock att det kräver mindre arbete i gruppen. Trots det ger brainstorming en bättre översikt av kraven 

eftersom det oftast används i initiala möten då konkreta och detaljerade krav inte är nödvändiga. 

Brainstorming går ut på att samla in idéer och information, som inte blivit utvärderade, från projektets 

alla intressenter under gruppmötena (Escalona & Koch, 2004). 

3.2.2.4 Användningsfall 

Användningsfall är en kravinsamlingsteknik som identifierar krav genom att gå längre än att endast 

”fånga in” dem. En användningsfallsmodell består av aktörer och användningsfall samt relationen 

mellan dessa. Aktörerna representerar miljön som ska utvecklas och användningsfallen representerar 

systemets omfattning. En aktör är i detta fall ett externt element som interagerar med systemet, vilket 

kan vara allt ifrån en användare till ett annat system. Användningsfall är en beskrivande sekvens av 

interaktionerna mellan systemet och en aktör när en konkret funktion används. Detta kan ses som en 

slags simulation av den framtida produkten. En aktör kan alltså ta del utav flertal olika användningsfall 

och ett användningsfall kan testas med flera olika aktörer. Det finns många fördelar med att använda 

användningsfall, exempelvis att det ofta är lättbegripligt, både för kunderna och för utvecklarna. 

Problemet är att användningsfallen inte alltid är tillräckligt konkreta eller detaljerade och fungerar 

därför bäst som ett komplement till andra, mer beskrivande metoder (Escalona & Koch, 2004). 
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3.2.2.5 Benchmarking 

Ännu en teknik för att hantera krav kallas benchmarking. Det är en välanvänd teknik som har använts i 

ett stort antal projekt för att utveckla och förnya hemsidor. Kortfattat kan benchmarking beskrivas som 

att utvecklare och kunder tittar på konkurrenters produkter för att exempelvis få inspiration till den 

produkten som skall utvecklas. Inom webbutveckling kan utvecklarna och kunden titta på en 

konkurrents hemsida för att kunna nyutveckla en redan existerande hemsida och höja kvalitén. Om 

projektet syftar till att utveckla en helt ny typ av hemsida, som utvecklarna aldrig tidigare gjort, kan 

konkurrenternas produkter ge inspiration till hur funktioner kan utformas och problem lösas (Pang, 

Suh, Kim, & Lee, 2009). 
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3.3 Webbutveckling  

Bara de senaste åren har webben, internet, blivit större och större och detta fenomen får allt större 

påverkan på vårt dagliga liv. Banker, researrangörer, utbildningsmyndigheter och andra företag 

använder idag webbapplikationer för att nå ut till en större publik samt till att förlänga sina 

verksamheter. I och med detta är webben med dess applikationer en del av vårt dagliga liv och kraven 

på en bra applikation eller ett bra webbsystem ökar. Det finns även stora skillnader från applikation till 

applikation och kan kategoriseras likt i tabell 2 nedan (Suh, 2005).  

    

Funktion/kategori Information 

Information Tidningar online, produktkataloger, nyhetsbrev och manualer 

Interaktivt Registeringsformulär, presentationer och onlinespel 

Transaktioner Online shopping (beställa varor och tjänster), bankärenden online,  

Processorienterat Planering och schemaläggning online, och lagerhantering 

Gemensamma arbetsmiljöer Gemensamma designverktyg, distributionssystem 

Marknadsplatser och 

Communitys 

Diskussionsforum, marknadsplatser online, aktioner online och 

diverse mellanhänder 

Tabell 2 Kategorisering av webbapplikationer. Baserad på Suh (2005) 

 

Utvecklingen har, som många forskare och författare kommit fram till, gått väldigt fort och internet är 

idag en del av vårt vardagliga liv. Webbutvecklingen har egenskaper som skiljer sig från rena 

mjukvarusystem exempelvis genom att webbapplikationer ständigt utvecklas, att dessa applikationer 

används av en större och bredare publik, att applikationerna och systemen ofta är databasdrivna samt 

att kraven på layout och snabba utvecklingstider är betydligt mer framträdande (Suh, 2005).  

 

Inom ren mjukvaruutveckling vet projektet om vilka delar som bör ingå medan det i utvecklingen av 

webbapplikationer är mer osäkert. Webbapplikationer utvecklas kontinuerligt, vilket innebär att det är 

svårt eller till och med omöjligt att veta vad en webbsida ska och kommer att innehålla. Dessutom 

används dessa applikationer av en breddare och större publik som därtill, i det flesta fall, är anonyma. 

Detta innebär att antalet dolda intressenter är betydligt fler än vid ”vanlig” systemutveckling (Suh, 

2005). Vidare skriver Pang, Suh, Kim och Lee (2009) att trots att de flesta hemsidor är byggda för 

vissa specifika grupper av användare händer det ofta att okända eller oväntade användare besöker 

hemsidan. I och med att hemsidan inte är utformad för att möta dessa användare ökar behovet av 

fullständiga krav.  
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Suh (2005) beskriver hur dagens webbapplikationer och system, i de flesta fallen, är databasdrivna 

vilket innebär att all information hämtas och lagras där. Säkerhet och privata behov blir då betydligt 

mera aktuella än vid ren systemutveckling. Vidare säger Suh (2005) att kraven på layout och snabba 

utvecklingstider är betydligt mera framträdande vid webbutveckling än vid systemutveckling. Oftast är 

det yngre utvecklare som utvecklar webbapplikationer vilket kan innebära att deras prioriteringar 

skiljer sig från mer ”erfarna” mjukvaruutvecklare.  

 

Slutligen adresserar Suh (2005) de krav som webben måste bemöta i och med ”nyare” medium såsom 

bildskärmar, läsplattor, mobiler och diverse andra datorskärmar. Pang, Suh, Kim och Lee (2009) 

skriver att teknologi utvecklas i en väldigt rask takt för att hantera den ”tävlingsinriktade” webbmiljön. 

Det innebär att nya typer av nätverk och mjuk- och hårdvaruteknologier hela tiden utvecklas för att 

hantera den ökande trafiken. Dessa nya teknologier tillåter företag att erbjuda nya tjänster som dagens 

internetanvändare aldrig har förväntat sig. 

 

Konsekvenserna av ovanstående problem blir att webbutveckling blir mer osäker och kraven blir mer 

och mer instabila jämfört med traditionella IT-system. Tidigare metodologier har missvisande antagit 

att användare fullt ut förstår webbsidors natur och därför lätt kan identifiera och beskriva dess krav. 

För användarnas förståelse har det visat sig vara helt tvärtom, deras förståelse för webbprodukter och 

den underliggande teknologin har visat sig vara undermålig. Detta medför ofta att de krav som 

definieras ofta är tvetydliga och oklara (Pang, Suh, Kim, & Lee, 2009). 

 

Som tidigare nämnt har webbsidor ofta en väldigt bred användargrupp vilket för med sig att det är 

svårt att identifiera alla nödvändiga krav från alla användare. Vidare, likt en ond cirkel, ställer en 

större användargrupp större krav på kravinsamling. Användarnas grundläggande krav går ofta att 

identifiera relativt lätt, exempelvis genom undersökningar eller intervjuer. De ”riktiga” och specifika 

kraven är dock inte lika lätta att fånga. I takt med att projektet utvecklas blir klyftan mellan 

användarnas förväntningar och utvecklarna större och större (Pang, Suh, Kim, & Lee, 2009). 

3.3.1 Kravinsamling med webbutvecklingsmetoder 

När det handlar om webbutveckling har krav en minst lika stor roll, om inte större, än i traditionell 

systemutveckling. Ovan beskrivs essentiella skillnader mellan dessa två typer av projekt, exempelvis 

webbens stora och oförutsägbara kundkrets. Denna kundkrets sätter stor press på företag att samla in 

och implementera rätt krav för att på så sätt tillfredsställa så många intressenter som möjligt. Behovet 

av webbutveckling har därför eskalerat drastiskt under de senaste åren (Jeyakarthik, 2011).  
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Webbplatser har utvecklats från att bestå av en samling sammanlänkande formulärsbaserade sidor till 

applikationer som stödjer komplicerade processer och arbetsflöden (De Troyer & Casteleyn, 2003).  

IT-företag har därför fått öka sitt fokus på att ta fram webbutvecklingsmetoder för att möta detta behov 

(Jeyakarthik, 2011). Vi har studerat föjande metoder: WSDM, SOHDM, UWE, WebML och 

Designdriven kravinsamling
14

.  

3.3.2 Content Management System 

För att enklare kunna hantera insamlingen, kategoriseringen och struktureringen av data och 

information som ska publiceras på en webbsida används ofta ett så kallat innehållshanteringssystem 

eller CMS (Content Management System). Det fungerar genom att separera innehållet på webbplatsen 

från presentationen. Ett CMS tillåter att webbplatsens gränssnitt enkelt kan ändras genom att vara ett 

stöd för att exempelvis lägga till och ta bort bilder och text (Black, 2011). Det är således ett program 

som tillåter underhåll av en webbplats utan att behöva använda sig utav ett webbredigeringsprogram. 

En undergrupp till CMS är WCMS (Web Content Management System), alltså ett webbaserat 

innehållshanteringssystem. Skillnaden här är att användaren kommer åt programmet via dess 

webbläsare istället för via en separat mjukvara och används vanligtvis för att hantera innehållet på 

webbplatser (Patel, Ratgod, & Patel, 2010). 

 

Det finns ett flertal kategorier av CMS, exempelvis open source, och det finns ett stort utbud av CMS 

under varje kategori. Några av de vanligaste CMS-verktygen är Jooma!, Wordpress 
15

och Drupal
16

. 

  

                                                      
14

 För mer information, se: (Jeyakarthik, 2011) 
15

 För mer information kring Joomla! & Wordpress, se: (Patel, Ratgod, & Patel, 2010) 
16

 För mer information kring Drupal, se: (Redding, 2010) 
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3.4 Sammanfattning av teori 

I detta kapitel sammanfattar vi kort vad som tagits upp i avsnittet ovan, den teoretiska referensramen. 

Detta för att ge läsaren en uppfattning om vad den teorin handlar om samt för att underlätta för 

kommande analys. 

3.4.1 Krav  

Krav kan definieras olika och vi har valt Ottersens och Berndtssons (2002) tolkning; uttalade och 

outtalade förväntningar på en produkts attribut. Kraven återspeglar alltså kundens behov på systemet 

och hela kravhanteringsprocessen går ut på att identifiera, analysera, dokumentera och kontrollera 

dessa behov (Sommerville, 2010).  

 

Grunden till arbetet ligger för oss i att ge både läsaren och oss själva en förståelse för vad krav är, 

vilket har beskrivits ovan, samt att skapa en förståelse för vilka kategorier av krav som finns. Därav 

har vi valt att dela in dessa enligt Eriksson (2008); i funktionella och icke-funktionella krav. Ett 

funktionellt krav är ett krav som beskriver hur systemet ska fungera, d.v.s. alla olika funktioner som 

systemet ska ha (Black, 2011). De icke funktionella kraven är krav som beskriver hur ett system 

fungerar, d.v.s. faktorer som användbarhet, prestanda och tillgänglighet (Eriksson, 2008; Sommerville, 

2010).  

 

Vidare har vi även valt att belysa ytterligare en indelning av krav som både Eriksson (2008) och 

Cohen (1995) tar upp; normala, förväntade och sensationella krav. Vi valde detta på grund av att dessa 

typer av krav syftar till att beskriva olika grad av tillfredställelse hos intressenten vid utvecklingen 

samt för att ge oss och läsaren en alternativ bild av olika kravkategorier. Normala krav är förväntade 

krav som på något sätt är uttalade av intressenten medan förväntade krav inte är uttalade av 

intressenten men ändå förväntade. Sensationella krav är krav som varken är uttalade eller förväntade 

men som ändå ger hög tillfredställelse.   

3.4.2 Kravinsamling  

Vi har valt att gå igenom kravinsamling väldigt ingående då detta ligger till grund för hela 

forskningen. Dessutom har vi valt att belysa några problem som litteraturstudien har lyft fram. Dessa 

problem ligger till grund för vad vi har studerat i empiriavsnittet, alltså hur företagen vi intervjuat 

hanterar problemen. 
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Sommerville (2010) och Eriksson (2008) skriver att kravhantering är en svår process på grund av en 

rad olika problem och vi har valt att belysa några utav dessa. Exempel på problem är att kunden inte 

vet vad han eller hon vill ha, kunden har inte den tekniska kunskapen som behövs för att beskriva sina 

önskemål eller att kunden och utvecklaren talar olika ”språk”. Vidare är ett av de problem som kan 

uppstå, speciellt inom webbutveckling, att det finns ett stort antal olika intressenter och således väldigt 

många olika krav som måste tillgodoses (Sommerville, 2010; Al-Hothali, Al-Zubaidi, & Subbarao, 

2012).  

 

Slutligen har vi valt att belysa ett problem som handlar om att kunden ändrar sina krav under 

utvecklingens gång. Problemet innebär att kunden inte vet vad denne vill ha tills dess han eller hon ser 

en prototyp och ser då snarare vad han eller hon inte vill ha (Lowe & Eklund, 2002; Sommerville, 

2010).  

3.4.2.1 Kravinsamlingsmetoder  

Vi har valt att kort beskriva olika metoder för kravinsamling för att påvisa hur pass många olika 

metoder som faktiskt existerar samt för att ge läsaren en förståelse för några utav de vanligaste 

metoderna. Vi anser att detta kapitel inte behöver vara alltför omfattande då både vi och målgruppen 

bör ha en bra grundförståelse för dessa i och med våra förkunskaper.  

 

Några av de metoder vi behandlar är workshops, intervjuer, Brainstorming, användningsfall och 

benchmarking. Vi har även lagt till fotnoter där information om vidare läsning angående dessa finns, 

om läsaren så önskar. 
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3.4.3 Webbutveckling  

Webbutveckling diskuteras i ett eget kapitel dels för att påvisa likheter och skillnader mellan dem och 

ren systemutveckling, men även för att läsaren ska förstå branschen som vi har bedrivit vår forskning 

inom. Forskningens syfte handlar trots allt om webbutveckling och därför läggs extra vikt vid detta. 

 

Suh (2005) är en författare som vi har refererat till en hel del då hon beskriver hur internet utvecklas 

och hur internet som fenomen har blivit större och större. Hon nämner även att internet och dess 

applikationer har blivit, och kommer att fortsätta bli, en större del av vårt dagliga liv. Därför blir 

kraven på en bra applikation eller en bra webbplats högre. Pang, Suh, Kim och Lee (2009) nämner att 

webbutveckling blir mer osäkert och att kraven blir mer och mer instabila jämfört med traditionella IT-

system. Kraven för denna typ av utveckling är oklara och tvetydliga eftersom exempelvis webbsidor 

har en väldigt bred användargrupp vilket gör att det blir svårare att identifiera de krav som behövs för 

utvecklingen. Användaren kan därför vara vem som helst och kravinsamlingen blir därför betydligt 

svårare än vid ren systemutveckling. Vidare har vi även valt att nämna exempel på rena 

webbutvecklingsmetoder för att påvissa exempel på dessa.  

 

Slutligen har vi även valt att ta upp CMS (Content Management System) då detta är väldigt vanligt 

förekommande hjälpmedel inom webbutveckling. CMS är ett innehållshanteringssystem som 

underlättar hanteringen av insamlingen, kategoriseringen och struktureringen av data och information 

som ska publiceras på en webbplats. Ett CMS fungerar genom att systemet separerar innehållet på en 

webbplats från presentationen. Ett CMS tillåter att webbplatsens gränssnitt enkelt kan ändras genom 

att agera som ett stöd för att exempelvis lägga till och ta bort bilder och texter (Black, 2011).  
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4 Empiri 
 

I avsnitet kommer materialet från de genomförda intervjuerna att sammanställas och 

beskrivas. Vi inleder med att ge en beskrivning över de personer och verksamheter vi 

intervjuade för att sedan gå lite djupare på vad resultatet av undersökningen blev.  

 



44 

 

Nedan redovisas en företagspresentation över respektive företag samt en indelning av underrubriker 

som berör företaget. Upplägget är till för att ge läsaren en bild över företagen som undersökningen 

berörde samt för att läsaren ska förstå helheten i respektive företags kravinsamling. Att vi sedan valt 

att sätta hantering av problem som en egen rubrik och inte som ännu en underrubrik är för att belysa 

att det är problemen som är i fokus. Vi vill tydligt presentera problemen samt möjliggöra för läsaren 

att enkelt kunna följa med hur de båda företagen hanterar respektive problem.  

4.1 Företag A  

Företag A grundades år 2004 av två klasskamrater, båda med en gymnasial bakgrund. Idag består 

företaget av två bolag, ett renodlat callcenter som arbetar med försäljning åt extern kund och en 

webbyrå som arbetar mot webben och med internetförsäljning. Företaget finns på två olika orter i 

Sverige och har idag knappt 100st anställda.  

 

Personerna som startade bolaget har bakgrund i försäljning och callserviceverksamheten och ville 

därför utveckla någonting eget och startade följaktligen företag A. I ett tidigt skede fanns visionen om 

att utveckla ett eget CMS-system
17

. Visionen fanns eftersom de i dåläget inte hade någon 

utvecklingsplattform som fungerade i alla olika typer av webbläsare. När utvecklingen väl var klar 

hade andra webbyråer kommit ifatt vilket resulterade i att utvecklingen av systemet inte blev någon 

revolution. Dock används verktyget fortfarande idag, om än modifierat.   

 

Företaget erbjuder tjänster såsom utveckling av hemsidor, mobilanpassade hemsidor och 

sammalänkning med andra tjänster såsom Google maps, Facebook och Twitter. 

4.1.1  Intervjupersoner  

Vi intervjuade två olika personer inom företag A; vd:n och grundaren samt en webbutvecklare. Vd:n 

har en gymnasial bakgrund i Natur/teknik och har sedan uppstarten år 2004 haft denna position. Han 

beskriver sig själv som en allt-i-allo på företaget och arbetar exempelvis med både försäljning och 

vaktmästeri, utöver arbetsuppgifterna som vd. Han säger dessutom att det inte finns en ”vanlig” 

arbetsdag utan att dagarna kan se helt olika ut beroende på vad som måste göras. Det kan vara allt 

ifrån en dag av planeringsmöten och ledningsmöten till att hålla intervjuer med nyanställda eller göra 

uppföljningar med medarbetarna. I dagsläget arbetar han med produkt- och försäljningsutveckling av 

företaget samt viss toppstyrning av callcenterdelen.  
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 Se kapitel 3.3.2 
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Webbutvecklaren kommer från en gymnasial bakgrund inom IT och har utöver det läst två år på det 

Systemvetenskapliga programmet. Han har arbetat på företag A i ett och ett halvt år och valde den här 

branschen på grund av att han har ett stort intresse av webbutveckling. Han beskriver en vanlig 

arbetsdag genom att berätta att han börjar dagen med att kolla om några nya ärenden har inkommit i 

CMS:et samt prioritera ärenden som inkommit via e-post. Vidare görs en avstämning med kollegorna 

över vad som behöver göras för att enklare kunna strukturera och planera upp sin dag och möjliggöra 

en prioritering av arbetsuppgifter. Vidare brukar han antingen ringa upp kunder och be dem om 

kompletterande information eller godkännande av en prototyp eller så börjar han designa en helt ny 

prototyp. Han avslutar med att tillägga att det nästan alltid kommer in akuta ärenden, till exempel en 

kund som ringer in och ber dem göra ändringar. 

4.1.2 Kunder  

Kunderna till webbyrån är främst mindre företag som eftersöker sin första hemsida eller som önskar 

en vidareutveckling av sin redan befintliga webbplats. Företaget har även ett fåtal privatpersoner som 

kunder men fokus ligger på företagskunderna. För att införskaffa den initiala kontakten med kunderna 

används en kunddatabas över potentiella företag som sedan kontaktas via telefon av säljavdelningen. I 

nuläget har företaget cirka 1500 kunder.  

 

Kundkretsen är företag som önskar informationssidor eller mobilanpassade hemsidor. Webbyrån 

erbjuder således inte utveckling av webbshoppar, bloggar eller dylikt utan priorterar 

informationssidor. Kunderna är oftast inte alltför IT-kunniga så en utbildning av CMS-verktyget görs 

alltid efter överlämnandet av produkten. Vd:n belyser även problematiken kring att kunderna inte 

alltid har förmågan att kunna uttrycka vad de önskar eller har för krav utan det blir lite som 

”viskningsleken”.  

4.1.3 Från krav till färdig produkt  

I ett första skede kontaktas potentiella kunder av säljavdelningen och tackar kunden ja till erbjudandet 

ställs ett antal inledande frågor. På så sätt skapas en uppfattning om vad kunden önskar och vill ha. 

Svaren skrivs sedan ner i en så kallad ticket, ett ärende i CMS:et, som sedan skickas vidare till 

utvecklarna. Webbutvecklarna utvecklar sedan en sida utefter den information han eller hon fått via 

ärendet och därefter läggs sidan upp via CMS-verktyget. Kunden tillåts då att logga in och granska 

sidan. Via denna inloggning kan kunden alltså se sidan, prototypen, och lämna eventuella 

kommentarer och önskemål. Detta har kunden tio dagar på sig att göra och har inte kunden godkänt 

layouten av sidan inom dessa tio dagar godkänns sidan automatiskt. När layouten väl är godkänd 

ombeds kunden att skicka in kompletterande texter och bilder till sidan och i detta skede är det endast 

en överföring eller koppling mot domän som kvarstår.  
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Om kunden lämnar kommentarer om prototypen skickas ärendet tillbaka till utvecklaren som 

korrigerar sidan utefter dessa kommentarer. En iterativ process mellan webbutvecklaren och kunden 

förekommer då tills dess att kunden godkänner layouten. Normalt ska inte denna process ta längre än 

en vecka.  

 

Utvecklingen av hemsidan sker i det egenutvecklade CMS-verktyg som är integrerat med dels deras 

kundsystem och dels deras orderflödessystem. Verktyget kan ses som en mall där all information och 

layout läggs in. För det mesta behövs därför ingen ”hårdkodning” av hemsidor utan det finns alltid en 

mall att utgå ifrån. CMS-verktyget tillåter även att kunden fritt ändrar texter och bilder på sidan genom 

en individuell inloggning. För att kunderna ska ha möjlighet att göra detta erbjuds en utbildning av 

CMS-verktyget i anslutning till att hemsidan är färdigutvecklad.  

 

Avtalet för hemsidan gäller ett år och, förutom utvecklingen av sidan, ingår då ett webbhotell för hela 

året, tillgång till CMS-verktyget, e-post, fri support och hosting, d.v.s. underhåll av sidan under året. 

Vd:n på företaget jämför verksamheten med att köpa ett paket smör i dagligvaruhandeln. Han menar 

att köpa en hemsida från dem ska vara precis lika simpelt som att gå till affären och inhandla ett paket 

smör; det ska gå snabbt och vara enkelt.  
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Figur 4.1Förenklad bild av företag A:s utvecklingsprocess. Egen framställning. 
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4.1.4 Kravinsamlingsprocessen  

Företagets kravelicitering sker vid den initiala kontakten med kunden, alltså under det första 

säljsamtalet. I detta skede ställs ett antal inledande frågor:  

- Vilken domän önskar kunden eller har kunden redan en aktuell? 

- Vilken bransch är kunden verksam inom?  

- Ber kunden välja två färger som ska ligga till grund för hemsida, exempelvis accentfärger i 

logotypen eller en favoritfärg.  

- Vilka undersidor önskar kunden ska finnas med?  

- Har kunden speciella bilder och texter som han eller hon vill använda sig av?  

- Ber kunden välja två ord för att beskriva sin drömhemsida.  

- Ber kunden nämna någon annan hemsida som han eller hon inspireras av och som de kan utgå 

från vid utformningen.  

Genom dessa inledande frågor får företag A veta vilken bransch kunden är verksam inom vilket ger en 

generell bild över hur deras verksamhet ser ut samt möjliggör inspirationssökning via benchmarking
18

. 

Vid färgval ombeds även kunden att skicka in ett prov via exempelvis en länk där färgen används. 

Detta görs för att det inte ska bli några missuppfattningar över vilken färg kunden önskar då en färg 

kan tolkas olika beroende på vem som tillfrågas. Vidare behövs information angående undersidor 

eftersom detta ger utvecklaren en bild över vilken omfattning sidan kommer att ha. Slutligen frågar 

säljaren kunden om denne kan beskriva sin drömsida med hjälp av två ord. Orden kan exempelvis vara 

strikt, romantisk, fluffig, gammeldags eller stilren. Säljaren hjälper kunden på vägen för att kunden ska 

förstå frågorna och ha möjlighet att svara på ett så bra sätt som möjligt. Anledningen till de initiala 

frågorna är för att utvecklaren så tidigt som möjligt ska få en visuell bild och en referenspunkt att utgå 

från vid utvecklingen. Alla svar på ovanstående frågor samlas i en så kallad ticket, ett ärende, som 

sedan skickas vidare till utvecklarna.  

 

Ovanstående process är egentligen den enda kravelicitering som företaget har förutom när de kontaktar 

kunden och ber om kompletterande önskemål eller kommentarer kring prototypen. Restrerande del av 

utvecklingsprocessen är iterativ där utvecklaren och kunden skickar prototypuppdateringar och 

kommentarer mellan varandra till dess att kunden är nöjd. Webbutvecklaren vi intervjuade sa att denna 

process kunde innefatta alltifrån fyra till oändligt många iterationer men att fyra till åtta var det 

normala.  
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 Se kapitel 3.2.2.5 
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4.1.4.1 Metoder och verktyg 

De metoder företaget har för kravelicitering är den initiala kontakten mellan kund och säljare där 

kunden över telefon får besvara sju frågor. Dessa dokumenteras i deras egenutvecklade CMS som kan 

ses som ett verktyg för kravinsamling. Utöver denna inledande kravinsamling kan kompletterande 

krav samlas in dels via kundens kommentarer i CMS-verktyget och dels genom att utvecklaren ringer 

upp kunden för kompletterande kravinsamling. 

4.2 Företag B  

Företag B finns idag på tre olika orter i Sverige. Det grundades i Karlstad år 2002, men började inte 

verka på heltid förrän år 2005. Företaget grundades av två universitetsklasskamrater och blev ett eget 

aktiebolag år 2007.  

 

Webbyrån tar sig an ett stort antal olika typer av webbprojekt. De säger själva att: ”… har du sett det 

på webben finns det stor sannolikhet att vi har gjort någonting liknande”. Detta inkluderar allt från 

stora och små webbplatser till e-handel, webbkampanjer, mobilappar, webbtjänster och hela 

webbsystem. Företaget arbetar med trendspaning för att hela tiden vara uppdaterade på det senaste 

inom branschen eftersom de är väl medvetna om att webbutvecklingsbranschen är av föränderlig 

natur. 

 

Medräknat den framtida nya Vd:n har företaget idag sju anställda. Under intervjun framkom det att 

företaget tidigare har haft fler anställda men att de har valt att ”banta ner” antalet anställda då de ansåg 

att arbetet blev alldeles för processorienterat och kostnaderna alldeles för höga. Därav är företaget idag 

betydligt mindre vilket gör att alla anställda får möjlighet att vara delaktiga i flera processer samt ökar 

möjligheten att ta sig an mindre projekt. 

4.2.1 Intervjupersoner  

Vi intervjuade både den nuvarande vd:n och en utvecklare. Vd:n grundade företaget tillsammans med 

en skolkamrat från multimediaprogrammet, som idag kan liknas vid programmet i 

mediakommunikation och informatik.  Han säger att han inte har en direkt vanlig arbetsdag men att 

arbetstiderna är någorlunda vanliga. Han förklarade att han oftast arbetar mellan åtta och fem men att 

det helt styrs efter vilka arbetsuppgifterna är samt hur nära arbetet är inpå sin deadline. 
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Utvecklaren har en bakgrund från det Systemvetenskapliga programmet i Karlstad och började arbeta 

med webbutveckling eftersom han anser att webbprojekt är roligare, och framförallt kortare, än andra 

IT-projekt. Utvecklaren beskrev att han inte heller har någon direkt vanlig arbetsdag utan det beror 

helt på vad som behöver göras. Ibland arbetas det i större projekt och då behövs det en hel del 

kodningsarbete som kan ta ett par dagar att slutföra. Om han inte kodar är han iväg och håller i 

utbildningar åt kunden, skriver offerter eller sitter i möten. Han tillägger även att eftersom byrån är så 

pass liten så varierar arbetsuppgifterna, ”alla gör lite allt möjligt”. 

4.2.2 Kunder  

Företag B:s kunder är en rad olika företag och omfattningen på projekten kan variera från gång till 

gång. Den största kunden företaget har är Sectra men de har även arbetat med stora arbetsgivare såsom 

Linköpings universitet och Bixia. De arbetar också med mindre webbtjänster som de själva säger 

kanske inte tillhör de större företagen men som ändå kräver en hel del jobb. Ett exempel skulle kunna 

vara tjänsten ”Fundcurve” för företag, som syftar till att ge en tydlighet i varför ränta betalas på lån. 

Kundbasen utgörs helt enkelt av allt ifrån enkla enmansföretag till större organisationer som 

universitetet och IT-vanan hos kunderna är oftast relativt hög.  

4.2.3 Från krav till färdig produkt  

Utvecklingsprocessen skiljer sig från fall till fall och sker på lite olika sätt beroende på vilken kunden 

är, dock följer alltid utvecklingen vissa förutbestämda steg. De utgår alltid från ett standardokument 

med frågor som kunden ombeds att svara på inför den kommande förstudien.  

 

Under förstudien, som företaget lägger stor vikt vid, läggs mycket tid på att lära känna kunden och 

branschen kunden är verksam inom. I denna förstudie ställs många frågor om hur deras kund arbetar 

och varför, vilka affärs-och verksamhetsmål de har samt vilken deras främsta målgrupp är. I förstudien 

ingår en målgruppsanalys där fokus, som nämnt ovan, ligger på att utreda kundens målgrupp.  

 

Efter förstudien går projektet vidare till en fas företaget valt att kalla koncept. Här tas en idé eller 

lösning fram, vilket kan vara allt från ett intranät eller en funktion på en webbplats. Denna idé har på 

något sätt funnits vid initieringen av projektet för att företaget ska kunna fästställa en budget. 

Konceptfasen syftar således till att ta fram någon form av lösningsförslag, ofta en design eller så 

kallade Wireframes
19

.  

 

 

 

                                                      
19

 Wireframe är en typ av konceptuell layout som visar en visuell bild över hur sidan ska se ut. Kan liknas vid en 

ritning inför ett husbygge (Lopuck, 2012).  
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Efter konceptfasen går projektet in i designfasen vilket innebär att designen fastställs inför kommande 

produktionsfas. Företaget utvecklar på egna plattformar som kunden har tillgång till och som kan 

användas för både testning och för att kunden ska kunna se hur långt projektet fortskridit. Plattformen 

används även för att utbilda användaren i den kommande produkten. Till sist, efter utvecklingen är 

klar, sker någon form av lansering. Hela utvecklingen sker via ett verktyg som heter Basecamp
20

 och 

det är också inom det verktyget som all projektkommunikation sker. Verktyget underlättar för 

utvecklarna och kunderna att kommunicera genom att skicka dokument och bilder mellan varandra.  

  

4.2.4 Kravinsamlingsprocessen  

Företagets kravelicitering sker under förstudien av projektet och delvis även vid den initiala kontakten 

med kunden. Innan ett projekt kan starta behöver företaget veta lite grundläggande information 

angående projektet för att möjliggöra en preliminär budget och för att ge kunden en offert.  

 

När projektet väl är ingång går det direkt in i förfasen, förstudien. Under denna studie ombeds kunden 

att svara på en rad olika frågor via en dokumentmall som företaget skickar ut. Vd:n belyste även under 

intervjun att det ofta inte handlar om att ta reda på vilka krav kunden har utan snarare vilka behov som 

finns. Lösningarna görs med kundens målgrupp i fokus vilket innebär att förstudien lägger stort fokus 

på att analysera kundens behov samt dennes målgrupp. Detta gör, enligt vd:n och utvecklaren, att 

fokus försvinner från tycke och smak, som enligt dem skapar väldigt många onödiga diskussioner.  

 

De intervjuade anser själva att en styrka med deras kravinsamling är att de är så pass duktiga på vad de 

gör, d.v.s. kommunikation och webb. De klarläggde även det faktum att hela projekt ofta blir som en 

slags affärsutveckling då de går igenom hela kundens verksamhet under förstudien. Detta är något som 

företaget är mycket stolta över och som bidrar till att arbetssättet är unikt, i jämförelse mot de företag 

som endast använder sig av mallar. Svagheten med insamlingen säger de är, i princip samma sak, att 

eftersom de vill utföra en grundläggande kravinsamling kan de anses vara krångliga och omständiga 

att jobba med. Många kunder till företaget undrar ofta varför de måste svara på så många frågor om 

exempelvis vilken affärsidé de har och vilken som är målgruppen, frågor som kunden inte alltid vet 

svaret på.  

                                                      
20

 Basecamp är ett webbaserat projekthanteringsverktyg som tillåter användaren att följa upp deadlines och 

milstolpar (Sparks, 2011).  

Figur 4.2 En förenklad bild över företag B:s utvecklingsprocess. Egen framställning 
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4.2.4.1 Metoder och verktyg  

Företaget använder sig inte av mallar utan utvecklar alltid produkter från grunden. Förstudien, som är 

beskriven ovan, blir därför väldigt omfattande. De använder sig av verktyget Basecamp för att 

kommunicera med kunden samt för att skapa dokument och att-göra listor. De har även en 

dokumentmall, som fylls i under förstudien, innehållandes en rad frågor om kunden, dennes affärsidé 

och målgrupp. 

 

Själva utvecklingen sker i Sublime
21

 eller TextMate
22

 medan designen görs i Photoshop. Utvecklaren 

vi intervjuade använde sig av TextMate, vilket är ett utvecklingsverktyg för Mac.  

4.3 Problem och utmaningar vid kravinsamling  

I detta avsnitt kommer problem som företagen upplevers sig ha att belysas. Detta för att ge läsaren en 

uppfattning över vilka problem som olika webbutvecklingsföretag tycker sig ha.  

4.3.1 Företag A  

Inom kravelicitering finns många problem och utmaningar vilket också har belysts i teoriavsnittet. 

Många av dessa problem ansåg både vd:n och webbutvecklaren existerade i deras 

kravinsamlingsprocess. Båda var överens om att ett av de absolut största problemen är att kunden 

faktiskt inte vet vad han eller hon vill ha och att kunden inte återkommer med nödvändigt material 

såsom bilder och texter. Utvecklingsprocessen tar i dessa fall betydligt längre tid än vad som faktiskt 

krävs. Webbutvecklaren belyser problematiken kring att det ligger ”tickets”, ärenden, på kö och det 

enda som är kvar på dem är att kunden ska godkänna prototyper eller återkomma med nödvändigt 

material. För webbutvecklaren är detta mycket irriterade och bidrar till att utvecklingsprocessen drar ut 

på tiden, i vissa fall upp till ett helt år.  

 

Ytterligare problem som belystes är svårheten med att veta vad kunden verkligen vill ha. Kunden kan 

inte alltid uttrycka detta eller vet inte vad han eller hon önskar förrän en prototyp är färdig. Först då 

kan kunden ta ställning till vad han eller hon inte vill ha. Vd:n fortsatte med att förklara problematiken 

kring att det inte är samma person som sköter kraveliciteringen som sedan utvecklar produkten. Detta 

kan orsaka missförstånd och utvecklaren måste därför kontakta kunden i efterhand för att ta reda på 

vad som faktiskt avtalades.  

 

  

                                                      
21

 Sublime är ett textediteringsverktyg (McPeak, 2011). 
22

 TextMate är textediteringsverktyg för Mac (McPeak, 2011).  
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Slutligen ansåg både vd:n och utvecklaren att en styrka med deras kravinsamling var de sju inledande 

frågorna, själva elicteringen. Frågorna möjliggör att utvecklaren alltid har material att utgå ifrån och 

kan därför alltid påbörja projektet direkt. Detta är av stor vikt då, som vd:n förklarade, layouten är ett 

av de absolut viktigaste kraven och därför är det bra om den kan visas för kunden i ett så tidigt skede 

som möjligt.  

4.3.2 Företag B  

Vid frågan om vilka utmaningar de själva ser inom kravinsamling gavs först inga direkta svar. Efter en 

stunds fundering nämndes att branschen måste få mogna lite. Vd:n på företaget förklarade att kunderna 

idag inte riktigt vet vad som kan förväntas och till vilka kostnader. Han jämför denna problematik med 

en kund som är intresserad av att handla en bil: 

 

”Tittar vi på bilbranschen finns exempelvis bilar för 100 000kr och bilar för flera miljoner, men där 

vet du vad du kan ska förvänta dig. Du går inte in till en Ferrarihandlare och ber om en värstingbil 

för 100 00kr, men ändå får vi dessa typer av förfrågningar.” 

 

Företag B:s kravinsamling bemöter många av de problem som finns i dagens kravelicitering hos 

webbutvecklingsföretag. Problemet med att kunden inte vet vad han eller hon vill ha löser företaget 

snabbt genom sin förstudie där de gör en verksamhetsanalys och helt enkelt upplyser kunden om vad 

de anser att han eller hon behöver. Det är oftast kunden som kontaktar företag B och inte tvärt om 

vilket leder till att syftet med projektet är att kunden vill ta del av företagets expertis. Konflikter 

uppstår därför sällan i detta stadie då det är just företagets åsikt som kunden vill ta del av. Att kunden 

inte vet vad denne vill ha anser företag B alltså inte som ett problem eftersom det är just det som 

förstudien syftar till att ta reda på. 
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4.4 Hantering av problem 

 I detta avsnitt belyses hur problem hanteras på de företag som den empiriska undersökningen 

grundades på.  

4.4.1 Kunden vet inte vad han eller hon vill ha  

Att kunden inte vet vad han eller hon vill ha adresseras på olika sätt hos de båda företagen. Företag A 

använder sig av sju stycken inledande frågor som besvaras vid det initiala samtalet med kunden. 

Frågorna som kunden ska besvara är följande:  

 

- Vilken domän har kunden idag och om kunden ej har någon ber de kunden om exempel.  

- Vilken bransch är kunden verksam inom? 

- Ber kunden välja två stycken färger som utvecklingen kan utgå från.  

- Vilka undersidor önskar kunden?  

- Har kunden texter och bilder som de vill använda?  

- Ber kunden välja två ord för att beskriva sin kommande hemsida.  

- Frågar om kunden har någon hemsida som han eller hon inspireras av och som de kan utgå 

från.  

 

Företag A försöker avhjälpa detta problem med hjälp av frågorna ovan och genom att adressera vilken 

bransch kunden är verksam inom. Detta ger företaget en generell bild över hur liknande kunder har 

utvecklat hemsidor och söker därmed inspiration från dem. Färgvalet ombeds kunden svara på för att 

företaget ska få något att utgå från samt för att kunden ska tänka efter hur sidan ska se ut.  

 

Vidare behöver företaget ta reda på vilka undersidor som behövs för att på så sätt skapa en uppfattning 

över vilken omfattning sidan kommer att ha. Att kunden ombeds beskriva två ord som beskriver sidan 

ska underlätta för utvecklaren att förstå vilken känsla som eftersträvas vid besöket på hemsidan. 

Ordvalen kan vara ord som strikt, romantisk, fluffig, gammeldags och stilren.  

 

Företag B anser sig inte ha detta problem då de helt enkelt talar om för kunden vad han eller hon 

behöver istället för att kunden ska meddela dem om vad de vill ha. För att ta reda på det genomförs en 

omfattande förstudie där kundens verksamhet studeras. Ett förstudiedokument skickas till kunden och 

i detta bör kunden svara på frågor om vilka som är kundens verksamhetsmål, målgrupp och 

framtidsutsikter. Detta för att företag B ska få en grundlig förståelse om kunden och vilken målgrupp 

kunden har. Tillsammans med förstudien görs även en målgruppsanalys som sedan ligger till grund för 

vilka behov och krav som företaget anser att kunden behöver och vill ha. Om kunden trots detta ställer 

krav som strider mot förstudien och som företag B anser orimliga och opassande försöker företaget 

konsultera kunden om detta. 
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4.4.2 Problem med verksamhetsbaserade termer  

Företag A säger sig ha detta problem då de ibland inte förstår kunden på grund av att han eller hon 

använder olika ord och termer. Utvecklaren ger ett exempel där han hade en kund som önskade ändra 

”det vita A4-arket” med vilket utvecklaren antog att kunden syftade på bakgrunden på sidan. Detta var 

dock inte fallet då kunden syftade på hela hemsidan. Problem, likt detta, kan skapa förvirring och 

dessutom förlänga hela utvecklingsprocessen. Företag A avhjälper detta med hjälp av en iterativ 

kommunikationsprocess där iterationer sker mellan utvecklaren och kunden till dess att båda förstår 

varandra och kunden har blivit nöjd. 

 

Företag B å andra sidan försöker förebygga detta problem genom att utföra en omfattande förstudie i 

vilken kundens verksamhet analyseras grundligt vilket bidrar med att de både förstår verksamheten 

och dess termer. Den enda gången detta skulle kunna vara ett problem är i den initiala kontakten med 

kunden, då förstudien inte har genomförts, vilket i ett senare skede inte längre anses vara ett problem.  

4.4.3 Svårigheter med ökat antal intressenter  

I och med att båda företagen arbetar med webbutveckling blir deras produkter tillgängliga för en större 

mängd användare och intressenter. Detta gör att det automatiskt förekommer flera krav och däribland 

krav från ”dolda intressenter”. Med dolda intressenter menar vi företagens kunders kunder, d.v.s. de 

personer som använder sig av webbplatsen eller systemet som utvecklats åt en kund.  

 

Företag A hanterar inte detta på något speciellt sätt utan fokus ligger endast på den primära kundens 

krav och önskemål. Vd:n på företaget säger att de alltid försöker sätta kundens affär i centrum och 

jobbar därmed mycket med marknadsföringen kring detta. Utvecklaren påpekar att de alltid gör som 

kunden önskar och därmed endast tar hänsyn till deras krav, även om de anser att de har ”fel”.  

 

Företag B tycker själva att de måste känna till den dolda målgruppen eftersom de anser att de inte kan 

utveckla någonting utan att känna till den. De säger exempelvis att i kampanjer där media köps in, till 

exempel Spotify, finns redan krav som inte tagit hänsyn till den aktuella målgruppen och föreslår 

därför att medium ska väljas utefter målgruppen och inte tvärtom. Hur de utvecklar produkter skiljer 

sig således från uppdrag till uppdrag och därför behöver målgruppsanalysen alltid genomföras för att 

på bästa sätt utveckla en produkt som passar kundens målgrupp. 
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4.4.4 Sena omformuleringar av krav  

Företag A har detta problem eftersom hela deras utvecklingsprocess bedrivs iterativt. Detta innebär att 

kunderna riskerar att ändra sig under utvecklingens gång. Enligt vd:n förekommer detta problem och 

oftast kan det röra sig om uppåt tjugo ändringar. Han tillade även att de efter ett tag måste sätta ner 

foten och säga ifrån: ”de här tre alternativen finns, ni måste välja ett”, vilket kunden oftast gör. Han 

menade att människor rent generellt har svårigheter med att bestämma sig och att det är därför de 

måste säga ifrån. Utvecklaren påstod att det inte händer alltför ofta att kunderna ändrar sig sent i 

processen men att det händer. De tar alltid små steg i utvecklingen för att undvika problemet men det 

första steget är alltid stort eftersom det är då den första prototypen utvecklas. Efter detta kontaktas 

kunden som därefter får lämna sina kommentarer. Denna kommunikationsprocess är iterativ och 

kräver vanligtvis minst fyra iterationer. Problemen hanteras alltså med hjälp av den iterativa 

kommunikationsprocessen som efter ett minimum på fyra iterationer oftast är helt löst. 

 

Företag B hanterar problemet genom att tydligt dokumentera de krav och de önskemål som är aktuella 

för just detta uppdrag. De gör denna dokumentation under förstudien och diskuterar den sedan med 

kunden. Detta för att kunden och företaget ska vara överens om den lösning som företaget tagit fram 

och för att undvika att kunden lämnar in klagomål senare i processen. Processen kallas designfasen 

och där fastställs även designen. Kommer kunden med andra önskemål efter denna fas kan de hanteras 

på olika sätt. Antingen säger företaget helt enkelt nej eftersom ändringarna inte är inom de aktuella 

tids- och budgetramarna. Alternativt ändrar företaget produkten utefter det nya kravet, men endast om 

det är mindre justeringar. De nämner att anledningen till denna ”hårda” inställning är för att de under 

designfasen fastställt designen och fått kundens godkännande. Därmed har de planerat tidsåtgången 

och därför finns det inget utrymme för vidare ändringar.  
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4.5 Sammanfattning  

I detta korta avsnitt återges en tabell i vilken avsnitt 4.3 och 4.4 sammanfattas.  

 

 

Problem Företag A Företag B 

Kunden vet inte vad 

han/hon vill ha. 

7 grundläggande frågor.  Omfattande förstudie för att själva 

ta reda på vad kunden behöver. 

Problem med 

verksamhetsbaserade 

termer 

Iterativ kommunikationsprocess. Verksamhetsanalys ingår i 

förstudien. 

Svårigheter med ökat 

antal intressenter 

Utvecklar endast utifrån den 

primära kundens krav. 

Målgruppsanalys ingår i förstudien. 

Produkten utvecklas med 

målgruppen i åtanke. 

Sena omformuleringar 

av krav 

Ändrar produkten efter vad 

kunden önskar. 

Om utvecklar inom tids- och 

budgetramar.  

 

Tabell 3 Problemhantering - egen framställning 

4.6 Framtidsutsikter  

I nedanstående avsnitt kommer en kortare återgivning av de framtidsutsikter som respektive företag 

ansåg sig ha att presenteras.  

4.6.1 Företag A  

Kravinsamlingsprocessen är en process som ständigt är under utveckling, så även på företag A. Vd:n 

nämner under intervjun att de ständigt arbetar med att förbättra processen och att de i dagsläget har en 

vision om att utveckla ett verktyg som möjliggör liveutveckling. Verktyget skulle innebära att 

utvecklaren skapar hemsidan samtidigt som kunden i realtid kan följa utvecklingsprocessen. På så sätt 

kan kunden komma med önskemål och kommentarer direkt vilket skulle innebära att utvecklaren inte 

behöver börja om från början utan kan ändra layout direkt i takt med att kunden ändrar sig. 

4.6.2 Företag B  

Framtidsutsikterna ser ljusa ut för företag B. Ett problem, att kunden inte riktigt vet vad som kan 

förväntas och till vilket pris, tror de kommer att lösas automatisk med tiden. När fler yngre personer 

kommer få högre positioner kommer IT-vanan att höjas som en följd. Om några år kommer priset för 

webb att vara mer förståerligt då kunderna faktiskt vet vad som krävs och behövs. Idag är branschen 

inte riktigt där vilket gör att företag B tvingas utbilda sina kunder om vad tjänsterna faktiskt kostar och 

vad de kan förvänta sig att få.  
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5 Analys & 

Diskussion 
 

I analyskapitel diskuteras och analyseras resultatet vi fått av dels 

litteraturundersökningen och dels resultatet från den empiriska undersökningen. 

Analysen syftar således till att i grova drag besvara frågeställningen vars resultat 

återfinns i nästkommande kapitel.  
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5.1 Frågeställning  

Vi har valt att återge frågeställningen i detta kapitel eftersom den ligger till grund för analysen och 

för att läsaren lättare ska förstå kontexten av detta kapitel.  

 

 Hur hanteras problem i kraveliciteringsprocessen hos webbutvecklingsföretag?  

5.2 Kravelicitering i praktiken  

Vi kommer i detta avsnitt att föra en diskussion och analys över de båda företagens 

kravinsamlingsprocess. Detta för att skapa en mer allmän bild över hur processen ser ut för att på så 

vis kunna styrka problemanalysen ytterligare. 

 

Företagen i den empiriska studien hade skilda sätt att samla in krav på, d.v.s. var deras 

kravinsamlingssprocesser väldigt olika. Den initiala kontakten med kunden är ett exempel på hur dessa 

två företag skiljs åt. Företag A är ett callcenter och skapar sin första kontakt med kunden genom ett 

säljsamtal medan företag B oftast blir kontaktade av potentiella eller redan existerande kunder.  

 

Enligt Eriksson (2008) kan kravinsamlingsprocessen se väldigt olika ut och processen bör anpassas 

utefter situation och svårighetsgrad. Detta är någonting som är tydligt mellan de två företagen då deras 

verksamhetsmål och kundbas är väldigt olika. Företag A:s kunder är ofta mindre företag eller 

privatpersoner som önskar sig en informativ hemsida. Företag B:s kunder är företag som behöver 

alltifrån en webbsida med funktioner till större webbaserade system. På grund av dessa skillnader är 

det naturligt att dessa två företags kravinsamlingsmetoder skiljer sig åt. Deras situation är olika och 

således även svårighetsgraden på uppdragen de tar sig an. Dessutom har båda företagen olika mål med 

sina produkter. Företag A:s verksamhet går ut på att sälja många informativa hemsidor, snabbt och 

enkelt. De säger: ”att köpa en hemsida ska vara som att köpa ett paket smör, det ska vara enkelt och gå 

snabbt”. Företag B har visionen om att vara mer än bara en webbyrå. De vill hjälpa sina kunder med 

verksamhetsutveckling och marknadsföring och lägger därför mer tid på vardera kund. Denna skillnad 

gör att utvecklingsprocessen och verktygen därtill ser olika ut, vilket som nämnt också Eriksson 

(2008) beskriver. 

 

Kravinsamlingen sker, som beskrivet, på olika sätt på de båda företagen. Företag A använder sig av 

sju inledande frågor som i princip är den enda kravelicitering de har. Detta arbetssätt skulle kunna 

liknas vid intervjuer. Eriksson (2008) beskriver dels olika sätt att genomföra intervjuer; via telefon, e-

post eller personligen och dels olika typer av intervjuer; ostrukturerade, strukturerade och 

halvstrukturerade. Företag A använder sig av strukturerade intervjuer över telefon eftersom de alltid 

har samma intervjuunderlag att utgå ifrån. En fördel med detta är att företaget snabbt får det underlaget 

de vill ha och behöver genom svaren på dessa frågor. En nackdel skulle kunna vara att 
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intervjupersonen inte alltid ger de svar som intervjuaren önskar eftersom det är kunden som blir 

uppringd och inte tvärtom. Detta gör att kunden inte alltid tänkt igenom vad han eller hon behöver 

eller önskar vilket gör att frågorna kan vara svåra att besvara. 

 

Vidare kan resterande process liknas vid ad hoc. Arbetet sker iterativt där en prototyp visas för kunden 

som sedan får avgöra om denne är nöjd med produkten eller ej. Om inte går produkten tillbaka till 

utvecklaren som sedan ”gör om” produkten till dess att kunden är nöjd. Redouane (2004) beskriver 

olika konskevenser med detta angrepsätt, exempelvis att krav inte dokumenteras och att onödiga 

resurser läggs ner eftersom produkten måste ”omutvecklas”, vilket är fallet för företag A. 

 

Företag B använder sig däremot av ett antal olika kravinsamlingsmetoder beroende på storleken på det 

aktuella uppdraget. De genomför alltid en förstudie i vilken det kan ingå allt från workshops, 

brainstorming, benchmarking och intervjuer. Inför varje uppdrag utges dock ett frågeformulär som alla 

kunder måste fylla i, vilket kan liknas vid Ericssons (2008) beskrivning om strukturerade intervjuer. 

Svaren på dessa frågor ligger sedan till grund för arbetet med förstudien.  

 

Fortsatt arbete sker iterativt i vardera fas men ej mellan olika faser såsom hos företag A. Processen 

anpassas alltid efter kunden förutom förstudien som alltid genomförs. I denna förstudie ligger fokus på 

kundens faktiska behov och inte på kundens krav. Redouane (2004) adresserar problemet med att 

webbutvecklingsföretag sällan har en tillräckligt grundlig kravinsamling, vilket företag B avhjälper 

genom att flytta fokus från krav till behov.  

5.3 Problem vid kravinsamling  

I detta avsnitt kommer vi att jämföra de problem som teorin belyser dels med de problem som 

företagen upplever sig ha och dels med de problem vi kan se att företagen har. Vi kommer också att 

analysera och diskutera kring hur företagen hanterar dessa problem.  

 

Problemanalysen grundas i de problem som har identifierats utifrån den teoretiska referensramen. 

Dessa har tematiserats och listas nedan: 

 

 Kunden vet inte vad han eller hon vill ha 

 Problem med verksamhetsbaserade termer 

 Svårigheter med ökat antal intressenter 

 Sena omformuleringar av krav 
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5.3.1 Kunden vet inte vad han eller hon vill ha 

Sommerville (2010) har identifierat problemet med att kunder inte vet vad de vill ha. Det kan dels bero 

på att kunden inte har den tekniska kunskapen som krävs för att formulera dessa krav och dels på 

grund av att kunden och utvecklarna talar olika ”språk”, vilket kan påverka kravens kvalité (Al-

Hothali, Al-Zubaidi, & Subbarao, 2012).  

 

Båda företagen i studien upplevde dessa problem men bemötte dem på olika sätt. Företag A förbiser 

detta problem eftersom de snabbt ska leverera någonting som kunden säger sig vilja ha. Kan kunden 

inte svara på detta så utvecklas en form av ”standardprototyp” som kunden sedan får bedöma. På 

frågan om vad kunden egentligen ville ha svarade företaget genom att utveckla i princip exakt det som 

kunden önskade och ställde krav på, såvida dessa krav var rimliga för produkten. Kunden hade därmed 

relativt fria händer vid valet av design, layout, färg och typsnitt. Att företaget dessutom använder sig 

av en ad hoc-liknande utveckling leder till att kunden ofta inte blir nöjd vid första prototypen, vilket 

kan ses bero på bristande underlag från kraveliciteringen. Det enda underlag som existerar för krav är 

egentligen de inledande frågorna, vilka endast ger en fingervisning för hur hemsidan bör se ut. 

Utvecklaren säger: ”ofta behövs flera iterationer, vanligen 4 – 8st”. Detta problem adresserar 

Redouane (2004) och säger att konsekvenserna av ad-hoc blir att krav inte dokumenteras tillräckligt 

och att företaget kan riskera att gå långt utanför både satta tids- och budgetramar. De konskevenser 

som kunde uppfattas av detta var att många kunder ”fastnade” i systemet. Om kunden inte är 

tillräckligt nöjd eller inte godkänner en prototyp ligger ärendet kvar till dess att kunden gör någonting. 

Detta skapar både stress hos utvecklaren och kunden då ärenden lätt staplas på hög och drar ut på 

tiden.  

 

Företag B försöker komma runt detta problem då de anser sig själva vara den som säger åt kunden vad 

denne faktiskt behöver och inte kunden själv som ställer de mest essentiella kraven. I och med att 

företag B gör en djupgående förstudie tar de reda på vilka behov kunden har, vilken målgrupp och 

verksamhetsmål företaget har samt hur utvecklingsmöjligheten kan se ut. Fokus flyttas då från krav till 

behov. Även om företag B gör den främsta krav- eller behovsanalysen kräver de ändå att kunden 

åtminstone har en bild över hur de vill att den slutgiltiga produkten skall utformas. Företag A 

hanterade denna situation annorlunda. Om kunden inte ställer några krav och vill att företaget själva 

ska utveckla en hemsida får utvecklaren skapa en hemsida som denne tror att kunden vill ha. Detta har 

visat sig vara ett vågspel då kunden ibland blir nöjd direkt och ibland inte alls nöjd, vilket kan leda till 

omutveckling och resursförluster. 
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Vidare nämner även Al-Hothali, Al-Zubaidi och Subbaro (2012) problematiken kring att kunder ofta 

vill formulera krav som kan ge en viss typ av lösning men vet inte exakt vilka lösningar som finns att 

tillgå. Detta är ett problem som företag B upplever sig ha, då de säger att det är svårt att utveckla 

produkter till kunder som inte är medvetna om vad som är rimligt och till vilket pris. Ofta löses denna 

problematik genom att istället göra en analys av verksamheten och sedan berätta för kunden vad de 

anser saknas och behövs. Genom att bedriva en ordentlig förstudie med exempelvis workshops och 

intervjuer tar företag B reda på hur kundens verksamhet ser ut och vad de har för vision. Detta ligger 

till grund för den lösning som sedan presenteras. 

5.3.2 Problem med verksamhetsbaserade termer  

Sommerville (2010) förklarar ytterligare ett problem med kravinsamling; att produktens intressenter 

och utvecklaren inte talar samma språk. Det behöver inte alltid vara ekvivalent med att intressenterna 

inte vet vad de vill ha (se kapitel 5.3.1). Tvärtom kan intressenterna vara väl medvetna om detta men 

uttrycker sig i termer som är anpassade för deras egen verksamhet och som utvecklaren inte är bekant 

med. Vidare förklarar Sommerville (2010) att för att lösa detta problem måste utvecklaren vara djupt 

insatt i kundens verksamhet. För båda de undersökta företagen existerar detta problem men, likt 

tidigare problem, hanteras de väldigt olika. Problemet uttrycker sig också olika på de olika företagen 

eftersom de har så pass olika kunder.  

 

På företag A, vars kunder är mindre företag eller privatpersoner, ligger problemet främst i att kunderna 

har en låg IT-vana. De uttrycker sig då i egenpåhittade termer som utvecklaren inte alltid förstår. 

Exempel på detta, som utvecklaren själv beskrev, är då kunden ville ändra på ”det vita a4-pappret på 

hemsidan”. Utvecklaren tolkade detta som sidans bakgrund medan det egentligen syftade till storleken 

av hemsidan. Misstolkningar som denna kan skapa förvirring och produkten riskerar att utvecklas 

felaktigt. Företag A hanterar även detta problem genom en iterativ process i deras egenutvecklade 

CMS-verktyg där kunden kan se vad som är utvecklat och sedan kommentera det. Kortfattat är det 

alltså en skriftlig (och ibland muntlig) konversation mellan de involverade som löser problemet. Detta 

tillvägagångssätt kan verka en aning simpelt, men eftersom företaget endast utvecklar 

informationssidor med primärt icke-funktionella krav är denna lösning oftast tillräcklig för att lösa 

problemet. 

 

Företag B påverkas också av problemet men hanterar det på ett annorlunda sätt. I och med att 

företagets kunder ofta är större företag som vill ha mer än bara informationssidor uttrycker sig 

problemet mer likt det som Sommerville (2010) beskriver
23

. Kraven är ofta baserade på kundens 

verksamhet och innefattar ett stort antal funktionella krav, som kräver att utvecklaren är djupt insatt i 

verksamheten. Även här är det företag B:s verksamhetsanalys som löser detta problem. Genom att 

                                                      
23

 Se kapitel 3.2.1.2 
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djupgående studera kundens verksamhet får utvecklaren den förståelse som krävs för att begripa vad 

kunden menar när han eller hon ställer krav uttryckta i deras egna termer. Eftersom företag B även har 

som mål att utveckla verksamhetsanpassade hemsidor innebär detta att de kan föreslå andra lösningar 

och krav än de som kunden själv uttryckte, och samtidigt hålla sig inom företagets egna termer. De 

involverade kan då kommunicera med ett språk som alla intressenter förstår sig på. 

5.3.3 Svårigheter med ökat antal intressenter 

Sommerville (2010) beskriver problemet kring att intressenter kan vara väldigt många. Om så är fallet 

ökar automatiskt antalet krav och vikten av en korrekt och tillräckligt omfattande kravinsamling.  

 

I viss mån gäller problemet för företag A, som utvecklar rena informationshemsidor. Företaget har en 

kund som är beställare för tjänsten. Tjänsten kan i själva verket ha ett stort antal sekundära kunder som 

kommer att besöka webbplatsen efter det att den är färdigutvecklad. Ett problem med detta, enligt 

Sommerville (2010), är att olika intressenter kan uttrycka sina krav på olika sätt vilket kan bidra till att 

de blir svåra att sammanställa. Detta är dock inget problem som företag A har då de endast samlar in 

krav från sin primära kund/intressent, vilket kan leda till ett missnöje. Om en produkt utvecklas som 

endast tar hänsyn till vad den primära kunden önskar finns en risk att de sekundära kunderna inte får 

sina krav bemötta. I sin tur kan det leda till att hemsidan exempelvis inte får tillräckligt många 

besökare, någonting som kan anses vara ett misslyckande. 

 

Jämfört med företag A ser företag B näst intill inte till sina primära kunders krav utan snarare till deras 

sekundära kunder. Företaget fokuserar på sin kunds behov och gör därmed en målgruppsanalys vilket 

innebär att de sekundära kundernas krav står i fokus vid utveckling av webbplatser. Eftersom deras 

roll i utvecklingen även bidrar med en typ av ”verksamhetsförbättring” är det företaget själva som gör 

en kravspecifikation, inte kunden. I vissa fall med vissa typer av kunder får de dock en färdig 

kravspecifikation och gör helt enkelt som det står. Företaget syftar dock till att bidra med mer än bara 

ren utveckling, någonting som kan ses som både positivt och negativt. Positivt är att de sekundära 

kunderna kommer att bli nöjda, men den primära kunden kanske till en början blir missnöjd. Negativt 

skulle kunna vara den ekonomiska aspekten som förmodligen blir väldigt hög med tanke på att deras 

förstudie är så pass omfattande som den är.  

 

Al-Hothali, Al-Zubaidi och Subbaro (2012) förklarar problematiken kring konflikter mellan olika 

intressenter. Intressenter är ofta motvilliga att köpslå kring deras krav vid dessa typer av konflikter. 

Detta är inget problem som vi kan se hos varken företag A eller företag B. Företag A har oftast bara en 

intressent vilket gör att denna konflikt inte uppstår, medan företag B ofta berättar för sina kunder vad 

just de behöver vilket också kan ses som ett sätt att undvika denna typ av problematik.  
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Jeyakarthik (2011) skriver slutligen att webbutveckling har en stor och oförutsägbar kundkrets, vilket 

sätter en större press på att företag samlar in och implementerar rätt sorts krav. Fokus har då ökats på 

att ta fram webbutvecklingsmetoder för att bemöta dessa behov. Företagen vi utförde den empiriska 

undersökningen på hade båda två sina ”egna” metoder för kravelicitering. De använde sig alltså inte av 

någon standard och verkade inte speciellt bekymrade över denna problematik. Anledningen till detta 

kan anses beror på att företag A utvecklar så pass ”simpla” produkter att detta kanske inte är helt 

nödvändigt medan företag B å andra sidan löser detta genom sin grundliga förstudie.  

5.3.4 Sena omformuleringar av krav 

Problemet med att intressenter tenderar att ändra sina krav under utvecklingens gång beskriver 

Sommerville (2010). Problemet för också med sig extra arbete eftersom utvecklarna blir tvungna att 

omutveckla en redan befintlig produkt.  

 

Det här problemet kan främst ses hos företag A, som arbetar med ett ad hoc-tänk, där produkten 

skickas mellan kund och utvecklare till dess att kunden blir nöjd. Problemet skulle kunna bero på det 

som Redouane (2004) tar upp, att kravinsamlingens oformella natur leder till att kravet verkar felaktigt 

eller ofullständigt. I takt med att intressenten blir insatt i utvecklingsprocessen blir de problem som 

uppstår med produkten mer synliga. I fallet med företag A, där produkten är utvecklad efter de krav 

som kunden ställt, inser kunden exempelvis vilken layout denne inte vill ha. Utvecklaren på företag A 

sa att det inte är alltför vanligt att kunderna ändrar sig men att iterationen med produkten ändå tar cirka 

4-8 gånger. Det kan anses vara ett tecken på att detta problem faktiskt exiterar. Om det sedan är ett 

tillräckligt stort problem för att kunna avhjälpas eller ej är en helt annan sak. 

 

Företag B har ofta en klar bild över hur produkten kommer att se ut och fungera, vilken också kunden 

har godkänt. Men om fallet skulle vara så att kunden ändrar sig efter det att produkten nästintill är klar 

sker ändringar endast i mån av tid och om ändringen är inom utsatt budget. Om så inte är fallet görs 

inga ändringar om inte kunden är villig att betala en extra kostnad, vilket skulle kunna leda till att 

kunden blir missnöjd. Företag B kan tänkas ”komma undan” med detta problem genom att de 

dokumenterar alla krav och att de lägger stor vikt på förstudien. Lowe och Eklund (2002) tar upp just 

detta som ett problem, att webbutveckling sällan dokumenteras tillräckligt vilket leder till att krav ofta 

ändras. Det kan dock anses att företag B faktiskt sköter problemet på ett bra sätt med hjälp av deras 

förstudie. De lägger inte onödig tid på utvecklingsbiten, vilket Lowe och Eklund (2002) menar kan 

vara en fallgrop inom webbutveckling. 
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5.4 Bemötta krav och företagens lösningar  

I detta avsnitt kommer vi att presentera och diskutera kring vilka av de olika typerna av krav de 

undersökta företagen bemöter. Vi diskuterar även hur vi kan se att företagen bemöter och eventuellt 

löser de nämnda problemen samt konsekvenserna av detta. 

5.4.1 Funktionella icke-funktionella, normala, förväntade och sensationella krav  

Både teorin och empirin belyser en rad olika problem som kan hanteras på olika sätt. I grund och 

botten handlar dock alla problem om att ta reda på vad kunden verkligen vill ha. Hur vet vi vad 

kunden vill ha? Både Eriksson (2008) och Sommerville (2010) delar in krav i olika kategorier såsom 

funktionella, icke-funktionella, normala, förväntade och sensationella krav. Vår uppfattning är att de 

flesta kraven som berör ovanstående problem handlar om de icke-funktionella kraven, d.v.s. krav om 

beskriver hur systemet ska fungera i aspekter som användbarhet, prestanda och tillgänglighet. 

 

Både Eriksson (2008) och Cohen (1995) beskriver att normala-, förväntade- och sensationella krav 

höjer graden av tillfredställelse olika beroende på vilka av dessa krav som förverkligas. Företag A 

bemöter till stor del de normala kraven, alltså krav som kunden förväntade sig och som denne själv 

uttalat sig vilja ha. Kunden blir nöjd och därav inte missnöjd. Företag B däremot siktar mot att inte 

bara bemöta de normala kraven utan även de sensationella kraven, d.v.s. krav som är varken uttalade 

eller förväntade. Det är krav som bidrar med hög tillfredställelse och som kunden från början inte tänkt 

på. De förväntade kraven däremot lyckas inte alltid företag A bemöta då dessa krav kräver, som 

Eriksson (2008) säger, att företagen är väl insatta i kundens arbetsrutiner och arbetsuppgifter. Dessa 

krav är dock viktiga då det bidrar med missnöje om dessa krav inte uppfylls men endast en neutral 

känsla om de uppfylls. 

 

Viktigt att tillägga är att båda företagen har olika syfte och mål med sina verksamheter och därav har 

de olika resurser för att bemöta olika typer av krav. För att kunna bemöta de förväntade och 

sensationella kraven behövs en djup inblick i kundens verksamhet vilket företag A inte ges möjlighet 

att få medan företag B lägger stor tyngdpunkt vid. 

5.4.2 Lösningar och konsekvenser  

Hur kan problemen ovan hanteras och lösas? Företagen har löst dem på olika sätt. Många av 

problemen löser företag B genom sin omfattande förstudie där de undviker problemet med att kunden 

inte vet vad den vill ha genom att själva ta reda på vad kunden faktiskt behöver. Problemet med ett 

stort antal intressenter löser de genom att göra en målgruppsanalys under förstudien där de adresserar 

kundens egna kunder och på så viss anpassa lösningen utefter dessa. Omformuleringar av krav görs 

sällan hos företag B utan ändringar får endast göras om det finns tid och budget för detta. Problemet 

med att kunderna och utvecklarna talar olika språk löses även det genom den omfattande förstudien 

där kundens verksamhet studeras djupgående. Kunderna är således inte nödvändigtvis ovana vid IT 
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utan använder snarare begrepp som är starkt kopplade till deras verksamhet. Genom förstudien kan 

även företag B förstå dessa termer och till och med komma med förslag baserade på dessa.  

 

Företag A, som utsätts för samma sorts problem som företag B men i olika svårhetsgrad, har inte 

samma omfattande förstudie som företag B. Problemen hanteras istället via en iterativ kommunikation 

med kunden, främst via deras CMS-verktyg och ibland via telefon. Eftersom problemen för det mesta 

uttrycker sig i en betydligt lägre svårhetsgrad är detta tillvägagångssätt ofta tillräckligt för att lösa 

problemen. Det betyder dock inte att det inte finns rum för förbättringar. Iterationerna kan, i vissa fall, 

bli tidskrävande. Om dessa kan undvikas med hjälp av en mer utförlig förstudie skulle både företaget 

och kunderna kunna gynnas. 

5.4.3 Metod vs Syfte och behovsanpassning  

Företag B tycks mer eller mindre lösa alla de problem som teorin belyser genom sin omfattande 

förstudie, men finns det några nackdelar med detta? I och med att företagets förstudie är så pass 

omfattande krävs stora resurser i form av tid och pengar för att den skall kunna genomföras. Är 

kunden beredd att betala detta? Vet kunden vad den får genom att betala mer och vänta lite längre för 

att en omfattande förstudie ska göras? Dessutom kan endast företag B ta sig an större projekt eftersom 

deras arbete tar lång tid i jämförelse med företag A, som utvecklar produkter i en betydligt högre takt. 

Frågorna ovan är svåra att besvara. En av de intervjuade beskrev just problemet med att vissa kunder 

inte vet vad som är möjligt inom webbutveckling utan har fortfarande synsättet att ”en hemsida är väl 

bara en vanlig hemsida”. Detta för med sig att de inte heller har en uppfattning om vad olika sorters 

webbplatser kan komma att kosta och vad som är rimligt att begära av utvecklarna med tanke på den 

satta tids- och budgetramen. En möjlig konsekvens är då exempelvis, som tidigare nämnt, att företag B 

ibland tvingas tacka nej till en kund eftersom deras förstudie skulle bli allt för resurskrävande i 

jämförelse med karaktären av hemsidan som begärdes. 

 

Problemet med kravelicitering ligger inte hos kravinsamlingsmetoden, kunderna eller företaget utan 

snarare i klyftan mellan utvecklarna och kunderna. 
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6 Slutsatser och 

kunskapsbidragande 
 

I avsnittet slutsatser och kunskapsbidragande presenterar vi vårt svar på den uppsatta 

frågeställningen samt redovisar det kunskapsbidragande som vi skapat. Avsnittet 

bygger på resonemanget från ovanstående analys. 

 



 

6.1 Hur hanteras problem?    

Problem i kraveliciteringsprocessen hos webbutvecklingsföretag hanteras olika beroende på vilket 

företag som undersöks. Det verkar alltså inte finnas ett ultimat sätt att hantera problemen. För att 

undvika de flesta av problemen behövs en relativt omfattande förstudie. Förstudien behövs om 

problemen grundas i att företagen inte känner till intressentens mål och verksamhet. Om detta ej är 

möjligt bör företag inse att problem troligtvis kommer att uppstå. Då verkar en iterativ 

kommunikationsprocess mellan webbutvecklingsföretag och intressenten vara den enda lösningen. 

6.1.1 Kunden vet inte vad han eller hon vill ha 

Om kunden inte kan uttrycka de krav och behov de har för produkten krävs det att företaget som 

utveklar produkten tar reda på detta åt dem. Det görs antingen via en omfattande förstudie där 

resultatet visar vad kunden faktiskt behöver, eller genom att utveckla produktprototyper tills dess att 

kunden blivit nöjd.  

6.1.2 Problem med verksamhetsbaserade termer  

Problematiken kring att intressenter och utvecklare talar olika språk går endast att lösa genom att 

utvecklarna sätter sig in i intressentens verksamhet. Först då skapas förståelse för de termer och 

uttryck som kunden använder sig utav. Förståelsen kan uppnås genom att utvecklingsföretaget gör en 

förstudie i intressentens verksamhet där faktorer som verksamhetsmål dokumenteras. Finns inte 

möjlighet eller resurser till detta är en alternativ lösning användandet av iterationer. Iterationerna kan 

innefatta exempelvis prototyputformning där små ändringar sker som kunden sedan får kommentera. 

Till slut uppnår förhoppningsvis aktörerna en gemensam förståelse för det som ska utvecklas.  

6.1.3 Svårigheter med ökat antal intressenter  

En stor mäng intressenter kan innebära ett problem. Problemet adresseras och hanteras genom att 

företag inte bara tar hänsyn till den primära kunden utan även till sekundära kunder. Problemet går att 

undvika genom en så kallad målgruppsanalys. Dessa typer av kunder analyseras då för att deras behov 

på bästa sätt ska tillfredsställas och för att undersöka vilken målgrupp produkten syftar till att bemöta. 

I annat fall är det vanligt att problemet ignoreras och därmed tillfredställs endast den primära kundens 

behov och krav.  

6.1.4 Sena omformuleringar av krav   

Omformuleringar av krav kan avhjälpas genom att helt enkelt göra om produkten utefter de nya kraven 

eller att bortse från dessa typer av krav. Ofta undviks problemet genom att tidigt meddela kunden vad 

som är möjligt och vilken lösning som erbjuds samt till vilken kostnad.  
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6.1.5 Sammanfattning 

Det verkar alltså vara så att det främst finns två tillvägagångssätt för att hantera problem i 

kraveliciteringsfasen; en omfattande förstudie eller en iterativ kommunikationprocess med kunden via 

till exempel ett CMS-verktyg. Olika företag verkar hantera problem på olika sätt. På grund av detta är 

det svårt att svara exakt på frågan ”hur hanteras problem i kraveliciteringsprocessen hos 

webbutvecklingsföretag?”. Det finns helt enkelt inte ett enda rätt svar. Hur problemen hanteras beror 

helt på företaget och det aktuella projektet. Större projekt löper större risk att utsättas för fler av de 

identifierade problemen eller att problemen innebär en större risk för just det projektet. Vilken metod 

som används för att hantera problemen är också beroende av faktorer som tids- och resursgränser. Den 

mest effektiva metoden är dock någon form av förstudie. 

6.2 Vad bidrar vi med?  

I och med denna forskning har vi adresserat de problem som finns i dagens kraveliciteringsprocess för 

webbutvecklingsföretag och även påvisat hur dessa kan avhjälpas och hanteras. Läsaren av denna 

rapport blir därmed medveten om dessa problem. En inblick ges även i hur problemen kan hanteras för 

att skapa en relevant och tillförlitlig kravelicitering. Vi har också bidragit till underlag för vidare 

forskning kring ämnet genom att påbörja en utfyllnad av de luckor som finns i dagens forskningar. 
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7 Reflektion, kritik 

och fortsatta studier 
 

I detta avslutande avsnitt redovisas reflektioner och kritik angående arbetet med denna 

forskning samt förslag till fortsatta studier inom ämnet.  

 

 



 

7.1 Reflektion  

Till en början var vi inställda på att ämnet vi ville fördjupa oss inom var kravhantering och avgränsade 

oss därför tidigt till endast kraveliciteringsprocessen. Detta eftersom vi ansåg att denna del av 

kravhantering bäst lämpade sig för de inriktningar vi valt inom vår utbildning. Vi fann också just 

denna process inom kravhantering extra intressant. Att vi valde att avgränsa oss till 

webbutvecklingsföretag föll sig, såhär i efterhand, väldigt naturligt. Under en inledande metodkurs 

sökte vi efter teoretiska källor och upptäckte då att det saknades relevant forskning kring just hur 

kraveliciteringsprocessen rent generellt borde gå till (inte specifikt för webbutveckling). Den befintliga 

forskningen vi lyckades hitta uppmanade också till ytterligare forskning kring ämnet vilket tillförde 

ytterligare berättigande att forska kring just detta. Dessutom ansåg vi att webbutveckling var intressant 

eftersom branschen är relativt ny och outforskad. Vi har båda ett intresse för just webb och har på 

olika vis belyst ämnet under utbildningen. När vi, ganska tidigt, insåg att vi skulle behöva avgränsa 

oss ytterligare var det inte särskilt oväntat att valet föll på just webbutveckling. 

 

Vi kom snabbt igång med arbetet och den enda svårigheten vi hade, framför allt i början av arbetet, var 

att hitta nya och relevanta forskningar som behandlade ämnet. Detta åtgärdades dock genom hjälp från 

vår handledare och en av skolans bibliotekarier. Även om forskningen kring ämnet var begränsad 

anser vi fortfarande att detta är positivt eftersom det styrker vår egen forskning. Det finns alltså ”hål” i 

dagens forskning vilket gör att vår rapport känns mer berättigad då vi förhoppningsvis kan bidra till att 

fylla dessa hål. 

 

Ytterligare en svårighet har varit att finna relevanta företag som skulle kunna styrka vår 

litteraturstudie. Tillsammans med vår handledare hade vi som mål att vi skulle intervjua tre olika 

företag men lyckades endast få ett godkännande från två. Vi anser inte att det påverkar vår studie 

avsevärt men hade exempelvis kunnat ge oss möjligheten att se hur några av de studerade metoderna 

fungerade i verkligheten. Vi tror dock att just webbutvecklingsföretag rent generellt utvecklar egna 

metoder. Därför kan den data vi samlade in i den empiriska studien ändå vara relevant då det tycks 

vara som forskningen säger, att företag utvecklar sina egna metoder. Att samla in data från ett tredje 

företag hade emellertid gett oss ytterligare verklighetsförankring, vilket kan tänkas ha kunnat bidra till 

ytterligare generaliserbarhet och slutsatser kring de metoder som används. Eftersom de undersökta 

företagen var så pass olika hade ett tredje företag eventuellt kunnat styrka den ena eller andra metoden. 

Alternativt hade det kunnat bidra med en tredje metod för att hantera problemen. 
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I det stora hela anser vi att arbetet med denna rapport har gått bra och har bidragit med ett stort antal 

insikter hos oss. Att de inledande kapitlen i rapporten tog så pass lång tid att skriva var ingenting vi i 

ett tidigt skede av kursen förstod. Det är först nu i efterhand vi faktiskt förstår innebörden och vikten 

av dessa kapitel. Om vi hade haft den kunskapen redan innan arbetet inleddes skulle vi ha kunnat 

omstrukturera tiden till att exempelvis utöka den empiriska undersökningen med ytterligare företag.  

 

Slutligen har den största lärdomen av arbetet och forskningen varit insikten om hur pass viktig 

kravinsamling faktiskt är och hur svårt det är att samla in bra och nödvändiga krav. Den initiala tanken 

var att kravinsamling endast är komplicerat och viktigt för systemutveckling och vi kunde inte förstå 

hur viktigt och essentiellt det är för webbutveckling. Det är nu i efterhand vi verkligen kan se hur svårt 

det är med kravinsamling för dessa branscher samt hur svårt det kan vara att tolka och förstå krav. 

Som en känd björn en gång sa: ” Ju mer man tänker, ju mer inser man att det inte finns något enkelt 

svar” (Nalle Puh, 1926).  Det är precis så vi ser på denna forskning. I början trodde vi att arbetet skulle 

vara relativt ”simpelt” och att det säkerligen skulle finnas en optimal metod för att hantera de 

identifierade problemen. Ju mer vi läste och ju mer vi forskade insåg vi dock att det inte var fullt så 

självklart. Det finns helt enkelt inget enkelt svar.   

7.2 Kritik  

Den kritik vi kan se med vår studie är att vi endast fick möjligheten att utföra den empiriska 

undersökningen på två företag. Om vi istället hade genomfört undersökningen på fler företag hade 

resultatet möjligtvis blivit mer tillförlitligt. Dock anser vi det vara en styrka att dessa företag är så pass 

olika som de är eftersom det tillför ytterligare bredd till studien. Vi fick på ett sätt ta del av två 

”extremfall” inom webbutveckling, vilket har gett oss ett större perspektiv inom ämnet. I och med att 

företagen är så pass olika i deras karaktär kan det verka svårt att jämföra dem sinsemellan. Detta är 

dock någonting vi är medvetna om och som vi anser bidra till en mer intressant vinkel och diskussion i 

rapporten.  

 

Vidare försöker vi som människor alltid vara kritiska till det vi själva gör och tar del av, så även i detta 

fall. Vi anser oss nöjda och stolta över den studie vi har gjort men i och med den tidspress vi har haft 

finns en förståelse för att resultatet kan ha påverkats. Med de två fallen och den litteratur vi har 

studerat som grund bedömer vi dock resultatet som korrekt. En tanke som bör has i åtanke är att ämnet 

trots allt är relativt outforskat och ständigt förändrande i sin natur. Resultatet kan därmed bli mer eller 

mindre aktuellt i framtiden. 
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7.3 Framtida studier och forskningar  

Med tanke på vår reflektion och studiens resultat anser vi att vidare forskning är berättigad. 

Kravinsamling inom just webbutveckling är ett väldigt komplext fenomen och det tycks inte finnas 

något enkelt svar, vilket vi anser vara en av grunderna till att vidare forskning är befogad. I dag är 

branschen relativt ny i jämförelse med andra informationssystem, vilket gör att kunder inte vet vad 

som kan förväntas av dessa typer av produkter och tjänster. Branschen är under ständig förbättring 

med ny teknologi och infrastruktur samt ökat användande av e-handel och diverse e-tjänster. Vi tror 

och hoppas att detta problem kommer att lösa sig självt i och med att beställare och intressenter byts ut 

mot yngre generationer som, likt oss själva, är uppvuxna med IT. Detta kommer förmodligen att bidra 

med en mognad till webbutveckling och förhoppningsvis underlätta målet om att utveckla en bästa 

optimal metod för webbutvecklingsföretag. Åtminstone kan det skapa tydligare riktlinjer för hur 

webbutveckling ”bör” gå till.   

 

Vi föreslår därför att framtida forskningar fokuserar på hur branschen kommer att förändras i och med 

detta generationsbyte samt hur detta kommer att påverka problemen i kraveliciteringsprocessen. 

Kommer problem såsom att kunden inte vet vad han eller hon vill ha ens att kvarstå? Vi tror att 

problemen inom ämnet kommer att förändras i och med generationsbytet och anser därför att framtida 

forskningar bör lägga fokus på detta.   

 

Vidare tycker vi att företagen vi besökte skulle behöva vara uppmärksamma på generationsbytet, 

framför allt företag A. Vi tror att kommande generationer kommer att kräva mer från 

webbutvecklingsföretag och därför behöver deras tjänster expandera.  Framtida kunder kommer själva 

ha en större förståelse för webb och till och med kunna skapa dessa typer av produkter. Det kommer 

därför att krävas en större expertis inom området eller att tjänsten inkluderar ett bredare sortiment av 

produkter för att bibehålla samma behov av tjänsten. Redan nu kan vi exempelvis se en trend i att 

många företag i allt större utsträckning väljer att byta ut fysiska butiker mot e-handel, vilket gör att 

internethandeln ökar kraftigt. Detta tror vi kommer vara en lukrativ marknad för företag liknande 

företag A. En e-handelstjänst är inget som vem som helst kan utveckla men är ändå en marknad som 

kommer att bli större och större. Notera att detta endast är våra egna åsikter.  
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I nuläget kommer vi inte att fortsätta vår forskning kring ämnet, i alla fall inte på universitetsnivå, 

eftersom vi båda kommer att börja arbeta inom en snar framtid. Däremot hoppas vi att vår forskning 

kan ligga till grund för kommande forskningar. Denna rapport har öppnat nya tankebanor hos oss som 

vi kommer att bära med oss i ”bakhuvudet”. Hamnar vi i arbetssituationer som inkluderar 

kravelicitering kommer vi att kunna arbeta för att denna process ska vara så enkelt och simpel som 

möjligt. Vi anser att denna del av kravinsamling är den absolut viktigaste och i och med att vi kommer 

att möta en karriär som konsulter anser vi att denna kunskap kommer att underlätta för oss i 

kommande arbete.  
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Detta är den intervjuguide som användes under insamlandet av empirisk data. Som beskrivet i 

metodavsnittet har intervjuerna varit semistrukturerade och denna guide har därför endast använts som 

ett underlag att utgå ifrån, inte som ett strikt frågeformulär. Det innebär också att frågorna inte 

nödvändigtvis har formulerats exakt som nedan utan kan ha anpassats för att passa den aktuella 

situationen. 

 

Introduktion till intervjuns syfte 

Vi har inlett intervjuerna med att förklara forskningens mål och syfte för företagen. Vi har förklarat att 

uppsatsen är en litteraturstudie och att vi därmed inte skall utreda företagets kravinsamlingsprocess 

utan endast använda den insamlade informationen för att verklighetsförankra litteraturen. Vidare har vi 

förklarat att företaget och de intervjuade personerna kommer att förbli anonyma. Slutligen frågade vi 

om det var tillåtet att spela in intervjuerna, vilket alla intervjupersoner tillät. 

 

Organisation, personuppgifter, roll  

Datum:  klockslag:   plats:  

 Vad heter du? 

 Vilken befattning har du?  

 Hur länge har du arbetat med detta?  

 Vad har du för akademisk bakgrund?  

 Hur kom det sig att du valde den här branschen?  

 Beskriv en vanlig arbetsdag.  

Inledande frågor  

 Hur kommer ni kontakt med kunder? 

o  Blir ni kontaktade eller kontaktar ni?  

 Vilka olika typer av kunder brukar ni ha? 

 Vad är det olika typer av tjänster som ni erbjuder? 

o  Vilken är den vanligaste? 

 Storlek på uppdragen? 

 Beskriv lite kort hur processen går till från den första kundkontakten tills att projektet är 

färdigt?  

o Har ni olika team för ex. utveckling, design, analys, testning etc... 

 Vad har ni för typ av kunder?  

Bilaga 1: Intervjuguide  
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o Är kunderna vana vid IT eller helt novis? (referera till arbetena från deras hemsidor)  

 Ur skiljer sig utvecklingsprocessen åt mellan dessa typer av kunder?  

Kravinsamling  

 Hur gör ni när ni samtalar med kund för att samla in önskemål? 

o  Använder ni något verktyg för att underlätta? 

o  Utgår ni från någon standard? 

 Hur bra bild brukar kunderna ha över hur produkten ska se ut? 

o  Till vilken grad får ni ”fria händer”? 

 Får ni ibland ”konstiga” förfrågningar och önskemål?  Exempelvis ställer kunden orimliga 

krav på produkten ni ska utveckla.  

 Finns det någon skillnad i hur kunder pratar om produkten beroende på nivån av IT-

kunnighet? (olika ”språk”) 

o Hur anpassar ni språket till kunder med lite sämre IT-vana?  

o Hur löser ni det i så fall? 

o Hur förklarar ni problem eller svårigheter för kunder som inte talar samma ”språk”? 

 Hur hanterar ni dolda krav?  

 Är det ofta kunderna ändrar sina önskemål under utvecklingsprocessens gång?  

o Vad är det vanligaste ”problemet” med kunderna? (ex. se frågor ovan) 

o Händer det att kunderna ändrar sig efter det att produkten är färdig?  Lanserar 

webbsidor för testperioder? 

 Hur lång tid brukar ett projekt ta?  

 Vad är det mest tidskrävande i processen? (Framför allt om det är stor variation i tid) 

 Hur gör ni för att ta reda på vad kunden vill ha? (beroende på vad de sagt innan)  

- Tar ni det som det kommer eller går ni utefter någon viss metod, (ex ad hoc eller 

uttalad metod)  

- Hur mycket tid läggs ner på detta jämfört med alla andra ”steg”? 

- Dokumenteras någonting? 

- Hur hanteras feedback från kunden? 

 Hur testar ni produkten för att se om alla krav är bemötta? 

Avslutande frågor 

 Vilka är det största utmaningarna inom utvecklingen?  

 Vilka styrkor och svagheter tycker du att er kravinsamling har? 
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Datum: 16 april Klockan: 13.00 Tid: 46min 

D = David Attergrim M= Maria Bladh W = Webutvecklare 

_____________________________________________________________________ 

 

D: Intervju med W på webbyrå X. 

 

D: Då börjar vi fråga lite om dig. Vad är det för befattning du har? 

 

W: Jag är webbdesigner. 

 

D: Hur länge har du jobbat med det? 

 

W: Här har jag jobbat i 1½ år, deltid sedan september sen heltid från september och framåt tills 

nu. 

 

D: Vad har du för akademisk bakgrund? 

 

W: Jag har gått it-programmering på gymnasiet och gått 2 år på systemvetenskapliga 

programmet på universitetet. 

 

D: Hur kom det sig att du valde den här branschen, webbutveckling? 

 

W: Jag tycker det är roligt att designa. Klippa ihop hemsidor i photoshop, framför allt därför. 

Passar mig perfekt. Det är jobbet jag har. 

 

D: Kan du kort beskriva hur en vanlig arbetsdag ser ut, här på webbyrå X. 

 

W: Först så kollar jag om jag har fått in några nya ärenden. Sen kollar jag mailen ifall det har 

kommit in något nytt. Så brukar jag planera min dag, vad det är jag ska göra. Det som är 

prioritet och alltså vad som behöver läggas fokus på. Sen så kollar jag även med mina kollegor 

om det har hänt nåt som inte hittar i datorn och ja, planerar upp dagen. Sen börjar antingen 

med att ringa lite kunder eller designa en hemsida, klippa ihop en hemsida beroende på vad som 

ska göras. Sen kommer det alltid instickare varje dag med akuta grejer med kunder som ringer 

in och, måste verkligen fixas nu med en gång så får man ta lite sådana med. Ja, det är typ så det 

ser ut. 

 

D: Och ni har ju ganska många olika kunder och hur gör ni när ni kommer i kontakt med kunderna? 

 

W: För första gången menar du? 

 

D: Ja för första gången. 

 

W: Vi har ju telefonförsäljare som ringer upp. Dom har ju en kunddatabas som dom utgår ifrån 

så ringer dem upp kunder och frågar om dom vill ha en hemsida och alla svarar så snällt ja. 

Bilaga 2: Transkribering Webbyrå X 
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D: Så är det bara ni som kontaktar kunder eller händer det att kunder kontaktar er också? 

 

W: Oftast så, i alla fall 99 % av fallen så ringer dom upp kunden. Sen har vi även om man 

känner någon eller om man träffar någon på nåt möte nånstans i andra ärenden. Vill dem ha en 

hemsida så kan man ju pitcha det för honom. 

 

D: Okej så det är mest ni som inleder kontakten så att säga?  

 

W: Mm. 

 

D: Okej. Vad finns det för olika typer av kunder, som ni brukar ha? Är det mest privatpersoner eller 

företag eller...? 

 

W: Nej det är bara företag. Och det är ju småföretag mest då som vi inriktar oss på. Det är inte 

så mycket annat. Det är inga privatpersoner vad jag vet.  

 

D: Alltså mindre företag för det mesta? 

 

W: Ja. 

 

D: Är det mest några specifika företag eller kan det vara vad som helst? 

 

W: Det är vad som helst. Vi inriktar oss ju på informationshemsidor så det är ju inte 

webbshoppar och sådant, använder ju inte vi då. Och inte bloggar heller utan vi är lixom ”det 

här är vårt företag, det här gör vi, kontakta oss här och...” 

 

D: Okej. Det var lite det jag tänkte fråga om sen, alltså de olika typerna av tjänster ni erbjuder. För om 

jag inte minns fel så är det inte bara hemsidor ni gör. 

 

W: Nej vi gör hemsidor och mobila hemsidor. Sen har vi även googletjänster. Det är ju inte jag 

så mycket insatt i då men jag lägger ju in google maps på hemsidorna och det är i princip det jag 

kommer i kontakt med. 

 

D: Mm. 

 

W: Men dem säljer ju Google plus local och också en google adverts. Sen har vi även facebook, 

vi gör facebooksidor till företagen också om dem vill ha det. Och vi kan även koppla in facebook 

till hemsidan. Så det fixar ju även jag.  

 

D: Vilken av dom här är den vanligaste? Dem vanligaste uppdragen ni får, är det hemsidor eller? 

 

W: Ja, eller för min del så är det ju hemsidor, vanliga hemsidor. Men sen vet jag ju, det är ett 

par säljare som bara kör på googleprodukterna till exempel. Så alla kör ju inte och säljer 

hemsidor. Så jag vet inte riktigt vilken som är vanligast för allihopa där ute. Men av dem 

tjänsterna som jag använder så är det hemsidorna som är vanligast. 

 

D: Hur stora brukar uppdragen vara, om du kan... 
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W: Det beror ju helt på alltså. Det är ju, en del tar två dagar, andra tar veckor. Det beror ju 

också helt på hur mycket kunden kan sätta sig in i arbetet. Ofta så kommer man ju till ett stopp 

där kunden ska lämna in någonting som dom inte gör. Då får man ju ringa kunden mycket och 

försöka få den informationen från dem. Vi försöker ju även, vi bearbetar ju även processen för 

att se hur vi kan lösa det på annat vis då. Så att det går fortare. Men det, så som vi skulle vilja 

ha det så är det ju max två dagar egentligen då, som jag kan se det. Det hade ju varit det 

ultimata. Bara slänga ihop en hemsida, lägga ut lite text och bilder och sen är det uppe liksom. 

Sen så ska man ju, har man ju förväntningar hos kunden som man måste uppfylla och sånt som 

man kanske inte alltid prickar rätt första gången. Det är ju en del sidor som jag lägger ner lite 

mera tid på, dem blir ju oftast nöjda rätt så fort då. Sen så kan det ju vara ”nej såhär har jag 

inte alls tänkt mig”. Och då får man kanske be om lite exempel på sidor som dem kan ha sett 

innan som dom tycker om och det tar vi ju alltid nu i första samtalet. Men om det verkligen blir 

helt fel så får dem titta på ytterligare sidor eller lösa det på något annat vis. 

 

D: Kan du dra lite kort över hur processen ser ut från det att ni tar kontakt med kunden tills det att dom 

får en färdig produkt, webbsidor då tänker jag först på. 

 

W: Först så ringer ju säljaren upp en kund. Och så tackar dem ju antagligen ja eller nej. Dom 

ställer ju, om dem tackar ja så ställer dem ju sju standardfrågor tror jag. Med lite, det är ju 

form och vad dom har tänkt för domännamn om dem har de idag. Om dem har texter och 

loggotyp eller om vi ska skapa det och som sagt ifall dem har några sidor som dom tycker är 

snygga som vi kan inspireras av. Så man får ett humm om det så man kan börja direkt med 

designen. Sen efter det så få ju jag den här, vi kallar den för en ticket. Och då får jag den här 

ticketen som säger att ”nu är det en hemsida som ska göras”. Så kollar jag på den. 

 

D: Är det typ ett meddelande eller någonting eller...? 

 

W: Ja vi har ju ett egenbyggt system då som vi använder oss av och den meddelar, där har vi en 

kö och en, eller den ena heter kö och den andra heter öppna och sen så har vi även inaktiverade 

för dom som är stoppade för tillfället. Men då kollar jag i kön och ser ifall det finns några 

hemsidor som ska göras och så lägger jag upp dom till dom öppna. Sen så fixar jag dom, fixar en 

korrektur till kunden, eller jag lägger korrekturen på en temporär sida och sen säger jag till 

kunden att den finns där så kan man logga in och kolla på den.  

 

D: Dom har en egen inloggning kunderna så dom kan se vad ni har gjort hittills? 

 

W: Ja precis, och sen kan dom även skriva kommentarer och så där. Sen så säger kunden ”ok” 

eller ”inte ok”. Och så utgår man därifrån. Om dom säger ok då samlar vi oftast in texter och 

bilder från kunden, om dom inte redan har skickat in dom då. Sen är det bara överföringen av 

domänen som ör kvar efter det. Sen är sidan... 

 

D: Ok. Har ni då olika team för olika delar av processen, typ utveckling, design, analys, testning? 

 

W: Nej utan det är ju, kontakten med kund har ju oftast säljarna. Men efter att jag har börjat 

med hemsidan så är det ju jag eller linus då, supporten, som kontaktar kunden. Oftast. Är det 

lite mer, litekomplicerade samtal så brukar säljaren ta det. Men annars så är det jag som pratar 

med kunden därifrån och det är jag som utför alla stegen i slutet också. Det, domännamn och 
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sånt brukar linus ta på supporten. Det brukar han fixa. Men det kan även jag också ta om det 

kommer upp i nåt samtal eller så.  

 

D: Testar någon den färdiga produkten? Är det ni eller får kunden testa den själva eller hur går det till? 

 

W: Jo jag testar ju alltid den innan jag säger att ”nu har ni en korrektur att kolla på”. Och jag 

kollar ju liksom designen hela tiden medans jag gör den också. Så det blir ju som ett slags 

minitest hela tiden. Sen så går ju kunden in och kollar och sen säger han bara ”vad är det här?”. 

Och då kanske man har glömt någonting som man inte har sett eller... och då säger man 

”hoppsan, nu blev det jättebra”. Och då säger han ”det blev det” och så blev det klart.  

 

D: Dom kunderna som ni har är dom...brukar dom vara IT-vana eller är dom... 

 

W: Oftast är dom inte IT-vana. 

 

D: Inte det? 

 

W: Nej. Det är väldigt basic-utbildningar som man måste göra med dom. Vi har ju även en 

utbildning i vårt verktyg efter att hemsidan är klar. Det glömde jag säga förut förresten, att vi 

ringer upp dom efter att hemsidan är ute och visar hur man ändrar på sidan, ändrar texter och 

så. Och där är ju, det fungerar ju i princip som word och då får man gå igenom rätt så noggrant 

hur det fungerar där. Det brukar ofta inte vara så lätt fasst det...Dom förstår ju när dom har 

suttit i ett tag liksom, hur det funkar. Och det är ju lätt, av dom verktygen jag har sett innan så 

är det väldigt lätt att använda. Så att det tar ju nite lång tid innan dom förstår hur det fungerar 

liksom.  

 

D: Är det bara sådana ovana eller händer det att ni får kunder som är väldigt duktiga på IT också? 

 

W: Sällan. Jag har nog inte haft någon som är jätteduktig. Sen har man ju, visst dom kan 

använda ett office-program och sådana grejer då. Men dom kan ju inte till exempel koda html-

kod liksom. Det har jag nog aldrig stött på. Så så vana skulle jag inte säga att dom är. Däremot 

som sagt, dom kan använda word och outlook och sådana grejer och dom vet hur mail funkar 

liksom sådär. 

 

D: Lite basic? 

 

W: Ja. Men inte att dom är jätteinsatta. 

 

D: Så utvecklingsprocessen skilljer sig inte mot olika grader av IT-vana hos kunden, det är alltid 

samma steg som dom går igenom? 

 

W: I princip, det har blivit så i alla fall. Det är ingenting som vi utgår ifrån när vi ringer kund. 

Utan jag brukar köra en standard med ”såhär funkar det”. Och sen, jag förklarar allt liksom så 

grundförligt som möjligt. Och sen märker jag ju självklart om dom kan eller om dom inte kan. 

En del utbildningar tar en kvart och andra tar 40 minuter. Med det märker man på kunden, 

hur mycket dom förstår. 
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D: Hur gör ni när ni samtalar med kunden för att få in önskemålen på sidan?  Du nämnde förut att ni 

hade det här, deras inloggning där dom får ställa lite önskemål och sen även under det första 

telefonsamtalet eller hur gör ni för att få veta exakt vad det är dom vill ha? 

 

W: Jo det tar ju säljaren med dom i början. Jag och min kollega har ju suttit ner och funderat 

ut liksom stegen för när vi ska fråga vad men vad som behövs i varje steg så att vi kan samla allt 

det i början, första samtalet. Och så har vi ju tagit fram sju frågor, jag tror det är sju, som vi 

ställer i första. Och det är i princip det som vi behöver. Sen så är det ju självklart, vi får ju inte 

texter och bilder och sådant det första vi göra, om dom inte redan har en hemsida. Och oftast så 

vill dom ju byta texter och sådant också då. *paus* 

 

D: Kanske inte är så mycket mer? 

 

W: Nej. 

 

D: Men är det vanligt att kunden redan har, som du sa, loggor och texter och sådant klara redan innan? 

 

W: Ja dom har ju, eller ja... nu ska jag ju inte säga för mycket. Dom som redan har en hemsida, 

dom använder sin gamla logotyp. Dom som inte har en hemsida brukar oftast bara ta en 

textlogga liksom. Och det fixar vi åt dom så att det passar deras företag och lite sådär. Men vi 

lägger ju inte ner, dom kan köpa en logotyp av oss men oftast gör dom inte det, då vill dom bara 

ha ett snyggt typsnitt liksom.  

 

D: Text? 

 

W: ja. 

 

D: Hur bra bild brukar kunde ha över det dom vill ha? Vet dom precis vad det är dom vill ha i minsta 

detalj eller är det lite mera att ni får...”jag vill ha en hemsida, kör!”? 

 

W: Det är både och. Jag sitter med en kund nu till exempel som vet exakt hur hon vill ha det 

men hon säger en sak per mail liksom så det tar jättelång tid att fixa. Eller hon vet hur hon inte 

vill ha det, om man säger så. Så hon lägger till saker hela tiden, ”nej men såhär ska det vara” 

”nej sådär ska det inte vara”. ”Såhär ska det inte vara”, ”Nej ok”. Så det är jättesvårt att 

kommunicera med vissa men jättelätt med andra. Och en del säger ju till exempel ”ja men vad 

vill du ha för färger då?” ”Nej men jag har anlitat er för att ni ska göra en hemsida till mig, så 

ni fixar det här”. 

 

D: Det kan vara så? Extremt som man säger. 

 

W: Ja. ”Jag åker till Thailand i två veckor nästa vecka. När jag kommer hem så vill jag att 

hemsidan ska vara klar”, ”Ok vad ska du ha på sidan?”, ”Nej det är ni som fixar allt”. 

 

M: Men brukar dom kunderna, om man säger, som säger så. Brukar dom godkänna den prototypen nu 

gör då? 

 

W: När dom kommer tillbaka sen så kan dom ha väldigt mycket att tycka till om, när man väl 

har gjort den första. Så det är ju den spärren man vill komma över i första samtalet att man 
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faktiskt vill få ut någonting. Om man tar en svart sida med blå färger också. Och så kanske dom 

vill ha en vit med grön färg. Då har man ju inte träffat rätt. Så jag vill alltid att dom ska försöka 

få ut det i början. Om dom inte vet vad dom vill ha för färger då, favoritfärg eller accentfärger i 

butiken eller vad fasen som helst. Någonting sådant vill jag få ut så att jag i alla fall har 

någonting att gå på för att göra kunden nöjd, liksom direkt. Så jag slipper göra om arbetet från 

början sen igen. Men sen så finns det ju även dom som, ja som flyter rakt igenom. Vi fick en 

hemsida förra veckan som..där i och för sig sa dom inte vilken färg dom ville ha men jag börjar 

med den på måndagen och på torsdagen så var den ute liksom.  

 

D: Och dom vart helt nöjda så? 

 

W: Ja dom är jättenöjda. Så sådana kunder tycker jag om *skratt* Det går fort och bra och lätt 

igenom. 

 

D: Ville dom, hade dom en tydlig bild över vad dom ville ha eller var det bara att dom sa ”gör en 

hemsida”? 

 

W: Dom sa ”gör en hemsida” i princip. Sen så, dom hade ju lite texter och så då på sin 

nuvarande sida. Dom hade lagt upp en Wordpressida bara med text. Och sen så fick jag sätta 

mig in lite i deras företagsbild eller vad man ska säga och sen försöka komma på något, vad kan 

det här företaget ha för färger och... Dom ville, vi frågar ju oftast också vad dom vill ha, eller 

vad dom vill ha för ”känsla” i hemsidan. Och den var ju stilren och att den ska uppfattas att det 

är seriöst liksom. Har man dom känslorna så kan man oftast få ut en bild över hur kunden vill 

att det ska se ut. Sen träffade jag rätt på i alla fall. 

 

D: Vad skönt! 

 

W: Mm. Men det kan också bli helt fel. Det har hänt också. 

 

D: Ja. Händer det att ni får lite ”konstiga” förfrågningar eller ”konstiga” krav på hemsidan som... 

orimliga krav eller alltså bara...? 

 

W: Ja orimliga har vi ju fått eftersom vi inte kan leverera allting. Konstiga och konstiga, det är 

ju också upp till varje person, det är ju vad dom förstår och inte förstår går att göra. En del vill 

ha 20 färger på sin hemsida. Även fast man säger att det kanske inte blir jättebra utåt sett mot 

kund liksom så vill dom ändå ha så. Och då gör vi så. Men det kan ju ja, alltså min åsikt är att 

jag tycker att det är konstigt att dom vill ha det så men det vill dom ändå. 

 

D: Har ni någon slags kommunikation då ni... exempelvis om ni får ett sådan konstigt krav, eller en 

funktion som kanske inte är möjlig eller bara onödig, har ni någon då ni rådgiver kunderna på något 

sätt och säger att dom kanske inte ska göra på det sättet och föreslår ändringar? Eller är det alltid så 

som dom säger att dom vill ha som ni gör? 

 

W: Nej. Om dom efterfrågar någonting så tar man ju oftast en diskussion med dom och frågar 

vad dom vill ha det till och, ”kan vi inte göra såhär istället” om vi nu inte kan göra det. Men om 

det är en funktion som vi kan göra och dom vill ha så gör vi ju den liksom. Men är det något 

specialfall så tar jag oftast en diskussion med kund och kan vi göra det så ger vi ju kunden det. 
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Det är ju ett tillval så att säga så då kostar det ju extra. Då tar man ju den diskussionen med 

kunden då. 

 

D: Den konversationen sker över telefon eller över...? 

 

W: Ja, nästan all kommunikation sker över telefon. Men själva, det är ju oftast säljaren som tar 

dom diskussionerna om det inte kommer upp när jag pratar med kund om annat. Men då 

brukar jag oftast förmedla att ”du ska ta det med säljaren som du är tilldelad”. Jag vill helst 

inte diskutera säljprat och sådant, alltså med kunden, vad dom kan och inte kan ha utan det 

tycker jag säljaren ska ta. Dom har mer erfarenhet av att prata med kunder och sådana grejer. 

 

D: Så man kan säga att det är säljaren som bestämmer vad som kan och inte kan finnas på hemsidan 

och du gör det som du kan göra eller? 

 

W: Säljaren ska ju veta vad vi har, vad vi kan ge till kunderna. Och *paus* sen så får dom ju 

även förfrågningar över specialfall. Men då säger dom ju att ”jag får återkomma”. Sen kommer 

dom till oss. Eller ja, dom berörda och kollar om det funkar, ifall det går. Vad det kan kosta. 

Sen ringer dom upp kunde och säger ”det här kan vi göra” eller ”såhär kan vi lösa”.  

 

D: Lite om det du var inne på för en stund sedan, att *paus* finns det någon skillnad i hur kunderna 

talar beroende på vilken IT-nivå dom har, alltså om ni pratar samma ”språk” om man säger? Att dom 

kanske inte förstår allt ni säger och dom kan inte uttrycka sig på ett sätt som ni förstår.  

 

W: Mm *paus* Ja det är ju skillnad såklart beroende på vem man pratar med. Vi har ju vissa 

till exempel som refererar till kontorsmiljö liksom med papper eller ”det vita a4-pappret på 

hemsidan, det ska liksom inte vara så”. ”Det ska vara en annan färg” eller...Jag kan ju inte 

riktigt referera till det vita A4-pappret på en hemsida utan det enda som jag kom att tänka på 

då, det är den vita bakgrunden. Men just i det här fallet som jag tar som ett exempel nu så var 

det inte bakgrunden utan då var det själva hemsidan i sig som var för liten. Så det är jättesvårt 

att tyda sådana som inte har någon datavana alls, men man får göra så gott man kan och tillslut 

så kommer man ju fram till en lösning som båda tycker om. 

 

D: anpassar ni språket på något specifikt sätt eller bara blir det som det kommer?  

 

W: Nej det blir ju som man märker ju liksom hur mycket kunden kan och anpassar sig efter 

det. Det kommer naturligt, så liksom. Det är inget som jag tänker på utan, om jag märker att 

kunden inte förstår så, då pratar jag ju tydligare och långsammare liksom och försöker förklara 

mer. Om jag märker att dom kan så, då går jag mer rakt på sak. ”Såhär funkar det”, ”här 

lägger du till nytt och här tar du bort och här sparar du”. 

 

D: Hur hanterar ni dolda krav? Om du förstår vad jag menar med dolda. Alltså exempelvis en hemsida 

som ni hade gjort på eran hemsida om en trafikskola, och med dolda krav så tänker vi på intressenter 

som inte ingår i utvecklingsprocessen. Exempelvis deras kunder, det är ju en trafikskola och då har ju 

dom kunder i sig. Hur hanterar ni önskemål från en sådan intressent som inte finns med i själva 

processen? 

 

W: Alltså att deras upplevelse på hemsidan blir bra eller? 
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D: Ja alltså att det inte bara... hur ska man säga. 

 

M: Nej men vi tänker att ni samlar ju in kraven från den kunden ni ringer, som uppenbarligen kanske 

är ägaren av den här trafikskolan. Har ni då någon konversation om dom önskemål och krav som 

kanske personer som surfar in på hemsidan har? 

 

W: Nej inte direkt så eftersom vi oftast bara har informationssidor så är det ju att dom 

presenterar ju bara vad dom kan göra. Sen så har vi ju ofta en diskussion om vad dom ska 

pitcha på startsidan. Jag ger ofta förslag på vilka rubriker dom ska skriva och hur dom ska 

lägga upp startsidan liksom, för att nå ut till sina kunder. Men det är ju också bara vad jag tror 

och vad jag tycker är snyggt. Sen så kan ju våra kunder tycka om det eller inte tycka om det alls 

och då kanske dom vill göra om det. Men jag vill ju att deras kunder ska tycka att sidan är 

snygg också. Vi utgår ju ofta från att... jag försöker att se det från olika perspektiv, vad jag 

tycker är snyggt, hur kunderna uppfattar sidan och hur det kan vara så enkelt som möjligt 

bara... för både dom och deras kunder.  

 

D: Har det hänt någon gång att du sitter och gör en sida och du bara märker att det blir jättedåligt, trots 

att det är det dom vill ha så tycker du att det här är bara skit? 

 

W: Ja. 

 

D: Vad gör du då? 

 

W: Ingenting. 

 

D: Ingenting? 

 

W: Nej. I vissa fall så kan jag ju säga liksom att... jag försöker ge ett annat perspektiv på det. 

Liksom att ”det här kanske inte är jättesnyggt” försöker jag säga med fina ord. Men vill dom 

fortfarande ha det så så låter vi dom ha det så, det är ju deras hemsida. 

 

D: Jag antar att det, eller händer det ofta att dom ändrar sina krav och önskemål under tiden som ni 

sitter och utvecklar hemsidan? 

 

W: Det händer inte ofta men det händer ibland. *paus* Vad kan man säga, en 5 % kanske som 

ändrar sig under tidens gång. 

 

D: Annars så kör ni att ni utvecklar en prototyp och sen så får dom säga vad dom tycker om den och 

sen så går ni vidare därifrån?  

 

W: Ja. 

 

D: Lite iterativt kan man säga kanske? 

 

W: Ja, så kan man ju uttrycka det. Vi försöker ju ta det liksom i små steg. Först så tar vi ju ett 

lite större steg, dom får ju en hel layout liksom. Jag gör ju inte menyn och sen visar den utan jag 

gör ju hela. Men efter det sen så kör man ju liksom att jag kontaktar dom, dom säger vad dom 
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tycker, jag fixar och sen kanske jag säger att ”nu kan ni gå in och kolla”, dom skickar in en 

kommentar eller jag ringer upp dom igen och... man kör ju alltid fram och tillbaka så.  

 

D: Hur många sådana iterationer kan det bli under, innan det är helt klart? 

 

W: Ja det är väl minst en 4 i alla fall, från det att hemsidan är uppe. Sen kan det bli många mer. 

Det har hänt. Men mellan 4 och 8 är väl standard.  

 

D: Har det hänt, om man säger i ett längre perspektiv, har det hänt att dom har ändrat sig efter att det 

är klart. Det är helt klart, den har liksom publicerats och ska användas? 

 

W: Nej, det har nog inte hänt. 

 

D: Det har aldrig hänt? 

 

W: *paus* Inte vad jag minns. Utan oftast så skickar vi ju ut en korrektur i början för att dom 

ska tycka till redan då, innan jag har liksom gjort klart allting, bara för att få en blick över ”är 

det såhär ni har tänkt er?” eller ”är det såhär ni...vill ni ha det på något annat vis?”.  Och ja... 

 

D: Om man säger att... har hemsidan någon slags testperiod då ni... ni har ju ni i och för sig som du 

säger bara informationssidor så det kanske är lite svårt att svara på det, men jag tänkte att om dom 

exempelvis lägger ut den i en månad sen så ser dom hur mycket trafik dom får eller någonting. Har 

den någon sådan testperiod eller är det, om den är klar så är den klar? 

 

W: Ja när den är klar så är den klar. Sen självklart om dom vill ha lite ändringar eller sådant, 

så är det klart att dom kan komma in med det. Vi är väldigt öppna med support och sådant 

också då. Självklart, blir det för mycket så måste vi ta en avgift för det. Men oftast så är det 

några snabba grejer eller man vill ha en bild på ett ställe där man inte kan få den. Då går vi in 

och fixar det åt dom då, så att dom ska vara nöjda. Vi är väldigt noga med att kunden ska vara 

så nöjd som möjligt liksom. Vi vill att dom ska tycka att vi är schyssta liksom, vi gör ett bra jobb 

för dom.  

 

D: Om du tänker lite på det vi har pratat om nu innan, vad är det vanligaste, om man säger, problemet 

med kunderna? 

 

W: Att vi inte får in texter och bilder. 

 

D: Och det innebär alltså att ni får för mycket att göra själva? Eller kan du utveckla lite. 

 

W: *paus* Att projektet dras ut. Vi har ju, som vi pratade om tidigare, vi har ju en kö och sen 

har vi dom som är öppna och har man 40st som ligger och är öppna som bara väntar på text så 

anser vi att dom är i vägen och då har vi 40 sidor som kan publiceras men som ligger hos 

kunden men som inte kan publiceras för att dom inte har kommit in med texter. Vi vill ju ha 

referenser och vi vill ju leverera ut hemsidor som syns. Och det *paus* 

 

D: Alltså och texter, det är alltså att ni bestämmer ingenting vad som ska stå på hemsidan, det är det du 

menar med texter alltså?  
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W: Ja 

 

D: All information och sådant? Det skickar dom in till er? 

 

W: Ja, som säger ju, i första samtalet så säger dom vad dom vill ha för menyer, ”hem, 

produkter, tjänster, om oss, kontakta oss” i princip. Det är ju standard. Och efter det så skickar 

ju dom in texter till varje sida. Och det är där som det ofta blir problem.  

 

D: Gör dom det via, alltså så att det syns direkt på hemsidan alltså på prototypen eller skickar dom in... 

 

W: Nej utan dom skickar in till oss. Dom kan skicka via vårat system, kan dom ladda upp, eller 

så kan dom skicka till säljaren eller till vår support då. Men vi har stöd för att dom ska ladda 

upp det i vårat system med.  

 

D: Om dom vill göra det? 

 

W: Ja vi har väl tanken att vi gör sidan klart till dom först. Sen utbildar vi dom istället för att 

dom ska, lägger upp en hemsida, sen utbildar vi dom och sen får dom lägga in texten själva. Det 

skulle ta för lång tid också.  

 

D: Projekt, hur lång tid det brukar ta tror jag du svarade på förut? 

 

W: Mm. 

 

D: Du sa allt från 2 dagar till en vecka ungefär? 

 

W: Ja, sen finns det ju dom, dom där 20 % som drar ut många många veckor. 

 

D: Det kan bli så alltså? 

 

W: Ja det är ju, vi har väl ett par som har legat snart ett år. 

 

D: Oj! 

 

W: Ja, till och med. 

 

D: Då är det bilder och texter som dröjer eller? Eller vad är det som drar ut på tiden mest liksom? 

 

W: Där är det ju, man får inte tag på kunden och dom har inte tid att kolla på layouten och när 

dom väl har fått tid att kolla på layouten så har dom inte tid att skicka in texterna och när dom 

väl har skickat fram texterna så har dom inte tid att fixa fram koden för att flytta över domänen 

och, allt är bara ett... en käpp i hjulet liksom. 

 

D: Så det är, det ligger alltså mest hos kunden att det brukar ta lång tid? 

 

W: Ja. 

 

D: Det är inte hos er någonstans eller så? 
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W: Nej. Och sen självklart så kan ju vi ha mycket att göra så att det blir liksom försenat med att 

skicka ut korrektur också. Men oftast så, dom här långa projekten ligger ju hos kunden att dom 

ska godkänna någonting eller att dom ska skicka in någonting.  

 

D: Om man tänker hela processen i sig, vad är det som tar längst tid? 

 

W: *paus* Alltså *paus* 

 

D: I ett vanligt projekt då, inte ett som drar ut på tiden. 

 

W: Det som tar längst tid, jag vet ju inte hur länge säljare pratar med en kund. Men om vi säger 

att det tar en halvtimma, att bygga en hemsida kanske tar, beroende på vad dom vill ha då, 3 

max 4 timmar. Och skicka in texter och sådant, att lägga in det tar ju inte mer än en halvtimma 

kanske. Så det som tar längst tid är väl att bygga hemsidan egentligen. Om man kollar på själva, 

den effektiva tiden. Men om man kollar på när allting händer så, så är det väl mer texter och 

sådant som oftast brukar ta mer tid. 

 

D: Lite, alltså interaktionen mellan er och kunden då?  

 

W: Ja alltså... ja att dom ska komma in med material. 

 

D: Det här lilla iterativa grejen är det som tar mest tid? 

 

W: Ja, om man kollar det tidsmässigt över hela. Om man, ja... Passiv tid också. 

 

M: Dötiden? 

 

D: Exakt. 

 

W: Ja. 

 

D: Och utöver att dom skriver på, i det här mailet till er eller på deras kundportal eller vad det hette, 

dokumenterar ni någonting? Olika önskemål? Eller är det alltså... 

 

W: Ja alltså vi har ju olika statusar i vårat system som säger vart vi är någonstans med kunden. 

Vi har även kommentarsfält då i den här ticketen där vi skriver vad vi har fått för information 

från kunden och hur läget är just nu. Det är ju en slags dokumentation kan man väl säga. 

 

D: Elektroniskt så att säga? 

 

W: Ja. 

 

D: När ni samlar in önskemål och krav, det utgår inte från någon specifik metod eller sådär? 

 

W: Nej utan det går, vad vi tror att, eller vad vi behöver och sen så försöker vi ju utforma 

frågorna så att frågor och, så att dom besvaras så korrekt som möjligt. Har nog inte filat på 

frågorna på säkert ett halvår. Så nu känns dom ganska bra.  
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D: Så ni har byggt upp eran egen standard eller vad man säger? 

 

W: Ja det kan man ju säga. I alla fall när det gäller att få in själva underlaget, det första 

underlaget. 

 

M: Det var 7 stycken va? 

 

W: Ja, det är 7. Kanske att det är 8 om man lägger till det med domännamn, om dom har det 

eller inte. 

 

D: Om du jämför lite som vi, tiden som läggs ner på att du faktiskt sitter och utvecklar jämfört med 

tiden det tar att, alltså, förstå vad kunden vill ha. Fånga in behov och krav, hur mycket procent läggs 

ner på vardera del skulle du säga? 

 

W: *paus* 

 

D: Det kanske är en svår fråga *skratt* 

 

W: Ja *paus* Det var en bra fråga. *lång paus* Utvecklandet vad kan det ta? Alltså det är ju 

alltid en konstfråga hur man ska lägga upp sidan, om dom inte vet exakt hur dom ska göra. Det 

beror också helt på hur kunden vill ha liksom om dom säger vad dom vill ha eller om dom inte 

säger. Har man en mall att utgå ifrån så tar det inte så lång tid att utveckla. Då tar det inte så 

lång tid med själva korrespondens med mellanhänder. Det är väl *paus* Om man räknar aktiv 

tid så kanske det är *paus* 50/50. 

 

D: Nu minns jag inte om du svarade på det innan, men bara för att förtydliga, är det så att ni har olika 

mallar som ni visar för kunden? Alltså layoutmallar.. 

 

W: Säljaren har ju våra referenser och lite egna referenser och sådär alltså på våra hemsidor 

som dom visar när dom ringer. Då säger dom ”vill ni ha...” om dom kanske säger att ”hur vill ni 

ha er hemsida?” och så säger dom ”jag vet inte”, så säger vi ”vi har några referenser som ser ut 

såhär och såhär”. ”Ja men den där tycker jag är snygg, utgå ifrån den”, ”Ok”. Och då har vi 

liksom, ”använd den här referensen”, och sen så ”använd dom här färgerna” och sen gör vi 

något... 

 

D: Utvecklar ni från scratch alltså från ett tomt kodningsdokument eller har ni några alltså färdiga... 

 

W: Vi har ju en, vi kan ju använda tidigare hemsidor som mallar och vi har även en 

standardmall som vi utgår ifrån. Så att det snabbar ju upp processen. Annars skulle det ta för 

lång tid. Men vi har ju, vi använder ju alltid, i princip alltid samma namn på alltså kodelement 

och sådant då. Sen är det samma namn på bilder som vi använder som bakgrundsbilder och 

sådant. Så att det lättare, ska gå lättare att utveckla. 

 

D: Lite avslutande frågor, dom största utmaningarna för dig som utvecklare, vad tycker du att det är? 

 

W: Positiva eller negativa? 

 

M & D: Både och. 
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W: *paus* Positiva... utmaningar sa du va? 

 

M: Mm. 

 

D: Det är ju i och för sig, vi kanske menar främst alltså negativa saker. 

 

M: Nej det kan vara positivt med. Det är ju mer sånt man inte, som är självklart liksom som man måste 

tänka till lite på. 

 

W: Den största utmaningen är väl att förstå vad kunden vill ha och alltså försöka förstå hur 

dom tänker och leverera något som dom vill ha. Det skulle jag vilja se som det svåraste. Hur 

man ska lägga upp hela sidan för att dom ska bli nöjda liksom. 

 

D: Och sist, i eran kravinsamlingsmetod som ni använder, vilka styrkor och svagheter eller och/eller 

svagheter kan du se i den? Av det vi har pratat om. 

 

W: *paus* Det finns ju alltid en svaghet liksom i att man inte får in tillräckligt med information. 

Även fasst man har standardfrågor man utgår ifrån så kanske dom inte vill besvara det. Det kan 

även vara så att dom inte följs. Vissa samtal, det är ju också en svaghet. För då måste man ju 

ringa upp kunden igen. Tar ju längre tid framför allt. Och det blir ju mer arbete, vi måste ju, vi 

går in och sen ser vi att det inte är fullständigt och då måste man säga till och man använder tid 

som man egentligen inte ska behöva...*paus* 

 

D: Styrkor? 

 

W: Att man alltid har någonting att utgå ifrån. Nästan alltid. Så att man i alla fall kan börja 

med projektet liksom. 

 

D: Det går fort att komma igång låter det ju som. 

 

W: Ja. Det gör det. 

 

D: Mm det var mot slutet tror jag. Har du någonting som...? 

 

M: Nej inte sådär på rak arm. Det kan jag väl inte säga, någonting du själv känner att du vill lägga till? 

 

W: Det är nog bra så. 

 

M: Nej då får vi väl tacka för att du ställde upp. 

 

W: Det var så lite. 

 

D: Tack tack! 

 


