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Abstract 
 
Purpose – The purpose of this study is to investigate what kind of problems a public 
organization has with their information flow and suggest a solution to the identified problems. 
To achieve the purpose, will the report answer the following questions: 

1. What problems do a public organization have with the information flow? 

2. How can a specification contribute to efficiency the flow of information within a public 

organization? 

Method – In order to achieve the objectives of the study and answer the research questions, a 
qualitative study is conducted in a public organization. First, semi-structured interviews have 
been conducted, and then a literature search is performed to provide a knowledge base in this 
field. From this emerges a specification that forms the basis for a more efficient flow of 
information within a public organization. The empirical data, which is collected in the manner 
described, is then analysed and compared with the collected theory. This is to compare the real 
working life with the theory. Even literature studies have been carried out because it is 
important to have a stable background current methods, theories and tools. With its basis in 
the specification, the proposed solutions was developed after an election has made the kind of 
solution that is fit for purpose. This was done in consultation with the organization concerned. 
The requirement specification has been analysed by the empirical data and theories, and 
occurred in consulting with the organization concerned. A demonstration of the final solution 
and follow-up interviews were also conducted, to get feedback about the solution improvement 
of the information flow within the public organization.  
 
Findings – The study results are based on the collected empirical data and the conducted 
literature review. The result shows that development of an artefact in the form of guidelines for 
a set of requirements that form the basis, for further development solution improvement of the 
information flow has resulted in an improvement of the information flow within a public 
organization. The requirements that have been identified; with semi-structured interview have 
been used to create the specification demands. This is done to get a good result that solves the 
organizations requirements and needs, in terms of information flow in a public organization. 
 
Implications – Blomkvist and Hallin (2015) argues that some thesis provides a 
methodological contribution to research this, a new way to solve an organization's practical 
problems. This is this study knowledge contribution. Knowledge contribution in terms of 
research in informatics, it contributes to an improvement in the distribution of information. 
This is through the development and use guidelines for a set of requirements that underpin it. 
The study provides support by producing a guidance on a specification in the form of an artefact 
that is the basis for development. Further studies may be seen as desirable as this study has 
only focused on the organization and for research to be optimal and needs further studies in the 
field carried out. 
 
Limitations – The study was conducted in a public organization and therefore the results of 
the study are specifically relevant for this kind of organizations.  
 
Keywords – Information flow, Intranet, Information supply, Push and Pull, Specification 
demands, Information channels, Auto Layout, Swift, Design Science, Mobile, Smartphone, App, 
Application, Design Science, Requirements Engineering (RE). 
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Sammanfattning 
 
Syfte – Syftet med denna studie är att undersöka vilka problem den offentliga organisationen 
har vad gäller informationsflödet inom organisationen samt föreslå en lösning på detta. För att 
uppnå syftet kommer följande frågeställningar att besvaras: 

1. Vilka problem har en offentlig organisation med informationsflödet?  

2. Hur kan en kravspecifikation bidra till en effektivisering av informationsflödet inom en 

offentlig organisation? 

Metod – För att uppnå studiens syfte och besvara frågeställningarna har en kvalitativ studie 
utförts på en offentlig organisation. Först utförs semistrukturerade intervjuer, efter det har det 
teoretiska ramverket skapats ur litteraturstudier för att ge en kunskapsgrund inom området. 
Ur detta framkommer riktlinjer för skapandet av en kravspecifikation, som ligger till grund för 
ett mer effektivt informationsflöde inom en offentlig organisation. Den empiri som insamlats 
på beskrivet sätt har sedan analyserats och jämförts med den insamlade teorin. Detta för att 
jämföra verkliga det arbetslivet med teorin. Även litteraturstudier har genomförts eftersom det 
är viktigt att få en stabil bakgrund gällande metoder, teorier och verktyg. Med sin grund i 
kravspecifikationen skapandes ett lösningsförslag efter att ett val har gjort vilken typ av lösning 
som är lämplig för ändamålet. Detta gjordes i samrådande med den berörda organisationen. 
Kravspecifikationen har analyserats mot empirin och teorierna samt skett i samrådande med 
den berörda organisationen. En demonstration av den slutliga lösningen och 
uppföljningsintervju utfördes även för att få feedback lösningsförslaget effektiviserade den 
berörda organisationen informationsflöde.  
 
Resultat – Studiens resultat bygger på den insamlade empirin och den utförda 
litteraturstudien. Resultatet visar att utvecklandet av en artefakt i form riktlinjer för en 
kravspecifikation som ligger till grund för en vidareutveckling för att effektivisera 
informationsflödet, har resulterat i en förbättring av informationsflödet inom en offentlig 
organisation. Kraven som framkom genom semistrukturerade intervjuer har använts vid 
skapandet av kravspecifikationen. Detta för att få ett bra resultat som löser den berörda 
organisationen krav och behov, vad det gäller att effektivisera informationsflödet inom en 
offentlig organisation. 
 
Implikationer – Ambitionen i denna studie är att skapa riktlinjer för en kravspecifikation 
som ligger till grund för en effektivisering av informationsflödet inom en offentlig organisation. 
Genom studiens resultat fås riktlinjer fram som borde användas av andra utvecklare eller 
studenter vid liknade projekt.  Blomkvist och Hallin (2015) menar att vissa exjobb ger ett 
metodologiskt bidrag till forskningen detta genom att på ett nytt sätt lösa en organisations 
praktiska problem. Detta är denna studies kunskapsbidrag. Kunskapsbidraget vad det gäller 
forskningen inom ämnet informatik, bidrar den till en förbättring av förmedling av information. 
Detta genom att ta fram och använda riktlinjer för en kravspecifikation som ligger till grund 
detta. Studien ges stöd genom att ta fram ett riktlinjer för en kravspecifikation i form av en 
artefakt som ligger till grund vid utvecklingsarbetet. Ytterligare studier kan ses som önskvärt 
då denna studie endast har inriktat sig på en organisation och för att forskningen ska bli optimal 
och behöver ytterligare studier inom området utföras. 
 
Begränsningar – En studie utfördes på en offentlig organisation och därför blir studien 
relevant för denna organisation samt för liknade organisationer. Studiens ämnesområden är av 
varierande djup, eftersom det inte tidsmässigt varit möjligt att gå lika djupt inom alla ämnen. 
 
Nyckelord – Informationsflöde, Intranät, Informationsförsörjning, Push och Pull, Krav och 
Kravspecifikation, Informationskanaler, Design Science, Requirements Engineering (RE).  
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. 
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens omfång 
och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

Människor i dag anser att vi lever i ett informationssamhälle, för att samhället ska fungera 
behövs en bra fungerande infrastruktur och ett väl fungerande informationssystem. Idag 
använder de flesta verksamheter och organisationer någon form av informationssystem. Det 
kan därför vara av intresse att utreda hur informationsflödet kan effektiviseras inom en 
offentlig organisation. Ett sätt att följa utvecklingen vad det gäller informationssystem kan vara 
att se över andra möjliga lösningar. Idag finns det andra informationskanaler som är på 
frammarsch, exempelvis mobila lösningar. Människor är ofta på språng och vill hålla sig 
uppdaterade vad gäller nyhetsflödet inom organisationen. En utveckling av 
informationssystemet kan vara till nytta för olika organisationer. Vilka skulle kunna ha ett 
intresse av att få ett bättre fungerade informationssystem. 
 
I tidigare studier undersöker Hammerin och Hedman (2010) informationsflödet för att skapa 
ett effektivare informationsflöde där informationen är lätt att finna för personalen. Deras 
lösning på problematiken med det interna informationsflödet är att skapa rutiner och öka 
dokumentering av informationsflödet. Abadi och Jacobs (2010) undersöker i sin studie vilka 
funktioner som efterfrågas av medarbetarna samt om all information och kommunikation bör 
ske via ett intranät?  I studien framkom att funktioner som efterfrågas vid användningen av 
intranätet är ett login för alla program, kunna välja informationen som fås, filtrera vad som 
kommer upp på förstasidan på intranätet, få notis vid viktig information på skärmen samt ha 
en sökfunktion på intranätet. De undersöker även vilka andra kanaler förutom intranätet som 
medarbetarna anser bör finnas? Problemen med informationen som sänds ut internt upplevs 
bristfällig, detta gäller både mottagare och sändare enligt deras studie. I deras studie framkom 
att andra kommunikationskanaler för intern kommunikation förutom intranätet är fysiska 
möten, nyhetsbrev och personaltidning. Denna studie inriktar sig på att förbättra 
informationsflödet inom en offentlig organisation detta för att undersöka om det finns 
ytterligare ett sätt att förbättra informationsflödet. 

Heide, Johansson och Simonsson (2005) lyfter fram att forskningsfältet inom förändring inom 
organisationer har studerats under lång tid. Vad det gäller förändringar för kommunikationen 
internt har inte många forskningar gjorts. De menar därför att forskningen bör fortsätta inom 
området eftersom det behövs fler inriktningar på forskningen. Detta eftersom vi i dagens 
affärsvärld lever i en föränderlig värld genom teknikens utveckling. Vad det gäller 
kommunikation är det oerhört viktigt för organisationens överlevnad. Det är därför angeläget 
att fortsätta forskningen inom området, samt att hitta nya fungerande lösningar för 
förmedlingen av information som är till nytta för organisationer av olika slag. 

Heide et al. (2005) förtydligar att tidiga amerikanska teorier ligger till grund gör forskningen 
inom organisations kommunikation. Under hela 1900-talet har forskning inom ämnet pågått. 
Däremot har den vetenskapliga forskningen endast varit en biprodukt till övriga ämnen som 
studerats. Detta är inte något negativt utan kommunikation hör ihop med många olika 
områden. Heide et al. (2005) lyfter även fram att de finns de som anser att inom ämnet 
organisationskommunikation finns det en skiljaktighet mellan teori och praktik. Fortsatt 
hävdar de att det inte är fallet. Forskning inom detta ämne har genererat många teorier som 
även kan användas rent praktiskt inom olika organisationer. En inriktning vad det gäller 
organisationsprocesser är detta ett viktigt fokus att inrikta vidare forskning på, det genererar 
även nytta rent praktiskt 

Fortsatt förklarar Heide et al. (2005) att 2000-talets globalisering skapar nya utmaningar för 
organisationer. De anser även att förändringstakten har ökat för organisationer i dagens 
arbetssamhälle. Detta gör att kommunikation är oerhört viktigt för alla organisationer, bland 
annat för att de anställda ska känna sig trygga och samspelta. Detta innebär att det idag finns 
ett stort behov av en väl fungerande internkommunikation. 

 
Informationsteknologin har förändrat samhället för många individer, för att följa utvecklingen 
inom tekniken är det viktigt att följa utvecklingen inom området. Likaså de mobila 
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plattformarna är nu aktuella vad det gäller informationsförmedling. Mobilitet förbättrar 
förmedling av information, eftersom det inte längre finns ett behov av tid och rum. 
 
Idag använder de flesta organisationer och företag sig av olika informationskanaler för sitt 
informationsflöde. För att organisationer ska fungera fullt ut är det viktigt att hålla sig 
uppdaterad vad det gäller nyheter och aktuell information inom området. Det är viktigt att 
anpassa informationsflödet och informationssystemet, inom organisationen för att personalen 
lättare ska kunna sköta sina arbete. För att underlätta för personalen undersöks om 
informationsflödet går att förbättra på den berörda organisationen.  
 
För att förbättra informationsflödet inom olika organisationer och företag utförs denna studie. 
Organisationer och företag skulle ha stor nytta av en utveckling av informationsflödet, detta för 
att få ett bättre fungerande informationsflöde som underlättar för personalen i deras arbeten. 
En utveckling av informationsflödet genom en mobil lösning medför att arbetet blir mer 
effektivt samt oberoende av tid och rum. 
 
Tillgång till information, nya idéer i samhället och globalisering påverkar förutsättningarna för 
organisationsverksamhet inom bland annat organisationer framhåller Cohen (1999). För att 
organisationer ska kunna fungera på ett bra sätt, krävs anpassning till de nya förutsättningar 
som följer förändringar i samhället och världen. Lagsten (2009) anser att informationssystem 
används för att samordna informationen inom organisationen, det underlättar dessutom 
spridningen av information. De anställda inom organisationen använder sig idag i allt större 
omfattning av det befintliga informationssystemet som finns att tillgå på den egna 
organisationen. Syftet med detta är även att uppnå organisationens mål, vilket är att förenkla 
vardagen och effektivisera verksamheten. De anställda behöver tillgång till information för att 
utföra sitt arbete. Information är idag i olika organisationer en oskattbar tillgång för att 
verksamheten ska fungera på ett fullgott sätt. 
  
Vad är kommunikation och information och varför är den viktig? Kommunikation betyder 
överföring av information (Svenska Akademien, 2015) och information betyder upplysningar 
eller underrättelse (Svenska Akademien, 2015). Heide et al. (2005) beskriver att information 
kan beskrivas som en enkelriktad och att kommunikation är dubbelriktad process. Så kallad 
sändare-mottagare- modellen, men de anser att synen på detta är både ett för enkelt sätt och 
gammalmodigt sätt att se på kommunikation. De menar att istället att modellen nu kan ses som 
tvåvägs. Detta för att sändaren formulerar och skickar informationen och mottagaren som tar 
emot informationen måste förstå den. Detta ställer större krav på sändaren eftersom 
informationen som sänds måste anpassas efter vem mottagaren är.  
 
Heide et al. (2005) anser att kommunikation är en viktig ingrediens för att en organisation ska 
kunna fungera och överleva, vilket innebär ingen kommunikation är det samma som ingen 
organisation. Fortsatt förklarar de att inom en organisation är kommunikation den aktivitet 
som används mest och att organisationsmedlemmarna ska stäva efter att gemensamt nå 
organisationens gemensamma mål. Syftet med detta är att uppnå organisationens mål, vilket 
är att förenkla vardagen och effektivisera verksamheten. Att kommunicera kan beskrivas som 
att utföra aktiviteter gemensamt, skapa förståelse inom organisationen och det innebär att 
villkoren ges för att alla inom organisationen ska arbeta mot gemensamma mål. Fortsatt 
förklarar de att kommunikation ligger till grund för att få en gemensam totalbild och överblick 
inom organisationen. 
 
Nilsson och Waldermarson (2007) lyfter fram vikten av att kommunikation innefattar även 
informationsförmedling, de menar att kommunikation kan beskrivas som en process där minst 
två personer är inblandade. För att kunna förmedla information måste det alltså finnas en 
mottagare och en sändare. Det är av stor vikt att både sändaren och mottagaren har samma 
uppfattning av informationen förmedlas. Det innebär att den som sänder information måste 
tänka på hur mottagen uppfattar informationen och formulera meddelande på rätt sätt. Ska 
meddelandet sändas till en eller flera personer som inte har tekniskt kunnande bör meddelande 
formulerat få ett förståeligt sätt. 
 
Heide (2002) beskriver intranätet som ett nätverk där datorer är sammankopplade. Nätverket 
är uppbyggt som en klient-server-struktur. Detta gör att användarna kan vara på vilken plats 
som helt i organisationen för att använda intranätet. Heide (2002) menar att i moderna 
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organisationer anses förmedlingen av information ha stor utbredning. Teknikens framsteg vad 
det gäller informationsflödet ökar allt mer sedan informationstekniken blivit vanligare i 
svenska organisationer. Heide (2002) förtydligar även att ett internt informationssystem är till 
för att stödja den interna förmedlingen av information. Allt fler svenska företag och 
organisationer implementerar intranät. Detta har ökat drastisk de senare åren. Intranätet kan 
användas som en informationskanal, där information kan hämtas. På intranätet kan 
organisationens anställda även publicera information, fylla i blanketter med mera. Inom 
organisationer idag finns en stor insikt om informations- och kommunikationstekniken 
förmåga till förbättring av kommunikation och informationsförmedling. Heide (2002) 
förtydligar även att användaren själv hämtar den information de anser sig behöva genom 
intranätet. Detta ställer stora krav på medarbetarna.  
 
En annan informationskanal som Heide (2002) beskriver är e-mail, vilken han anser är den 
betydelsefullaste funktionen för informationen inom en organisation eller företag. E-mail kan 
beskrivas som en samtalsliknad kommunikationsform. Heide (2002) menar att vid jämförelse 
med ett samtal som sker i samma rum är lite fattigt. Detta eftersom den sociala kontakten 
försvinner.  

 

Heide et al. (2005) menar att i vår tid är mycket datoriserat och de interna informationskanaler 
som används på de flesta organisationer, kommuner och företag är e-mail och intranätet. 
Övriga kanaler som används är röstbrevlåda, internpost, personaltidningar, PM, dokument 
från ledningen, möten, intern tv och fax. Lundgren (2009) förtydligar att vad det gäller den 
interna informationskanalerna har intranätet använts sedan mitten av 1990-talet. Bachry, 
Borgstöm, Hillman, Tas och Wahlström (2010) anser att innan IT-revolutionen var 
informationskanalerna ansikte mot ansikte, telefon samt skriftliga dokument. Genom IT har vi 
fått många nya kanaler exempel e-mail, chatt. Detta medför att lokalisering och ett tidsberoende 
inte längre är viktigt. Ytterligare informationskanaler som är aktuella är sociala medier. 
 
Lindström (2013) menar att idag finns det andra informationskanaler som är på frammarsch, 
exempelvis mobila lösningar. En utveckling av informationssystemet inom olika organisationer 
och företag skulle hjälpa många att få ett bättre fungerade informationsflöde internt. Detta 
skulle innebära att utvecklingen av informationsflödet inom en eventuellt mobil lösning skulle 
gynna många på ett positivt sätt. Även Lagsten (2009) framhåller att informationssystem 
används för att samordna informationen inom organisationen. I sin artikel ”Nu ska du ha 
intranätet i fickan” hävdar Lindström (2013) att en stark trend vad det gäller mobilitet inom 
intranät är på framfart och att utvecklingen fortsätter.  
 
Park och Chen (2007) lyfter fram att under senare år har både funktionerna och teknologin 
utvecklats i hög takt var det gäller smartphones. McCarthy (2014) hävdar att vad det gäller 
mobila plattformar spås marknaden utvecklas framåt genom mobila applikationer. Marknaden 
för detta spås fortsätta växa i en stadig takt i många år. Branschens framtid har en väldigt god 
prognos. För att argumentera för detta ämne är det följaktligen en utveckling som både 
samhället och organisationer bör bli delaktig av. Det är ett bra sätt att bli mer rörlig på sin 
arbetsplats men ändå inte missa viktig information som skickas ut inom organisationen.    
 
Det finns olika sätt att få information, det kallas push och pull. Lundgren (2009) förklarar att 
push och pull (trycka och dra) innebär att när informationen skickas kallas det push och när 
den enskilde medarbetaren söker information själv kallas det pull. Oftast är det en stor fördel 
av att använda sig av push funktionen. Detta eftersom det kan vara svårt att gallra bland all 
information som finns att tillgå. Vilket innebär att pull då inte fungerar på ett fullgott sätt. 
Följaktligen är det viktigt att vidareutveckla informationsflödet. Heide (2002) betonar även när 
det gäller pull att det är upp till den enskilde användaren på organisationen att söka och hålla 
sig uppdaterad i informationsflödet. Detta ställer stora krav på de anställda inom en 
organisation. 
 
I Heides (2002) studie på Ericsson Mobile Communications framkommer att pull funktionen 
är det mest tilltalande sättet att få information. Begreppen pull och push är relevanta i denna 
studie då respondenterna på den berörda organisationen är positiva till en push funktion via en 
smartphone. Pushfunktionen är att föredra då det gäller viktig information. Heide (2002) 
förtydligar att vid användandet av intranätet är pull-modellen att föredra. Detta innebär att de 
anställda inom organisationen måste aktivt hämta information själva. Detta kan sammanfattas 
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som att vid förmedling av information via intranätet är pull funktionen det sätt som är att 
föredra och vid förmedling av information via smartphones är push funktionen att föredra. 
 
M. Christiansson och B. Christiansson (2006) poängterar att en kravspecifikation är till för att 
förbättra kommunikationen i organisationen. För att skapa en kravspecifikation samlas 
behov/krav i ett dokument. Det av stor vikt att i ett tidigt skede utforma en funktionell 
kravbeskrivning med de framkomna behoven och kraven vad det gäller informationsflödet 
inom organisationen. Wrenne (2004) anser att det är av stor vikt att i ett tidigt skede utforma 
en funktionell kravbeskrivning med de framkomna behoven och kraven på informationsflödet 
i organisationen. Detta för att resultatet ska bli rätt från början, vad det gäller utvecklingen av 
informationsflödet.  Hull, Jackson och Dick (2011) lyfter fram vikten av att redan i ett tidigt 
stadie bör användarna var med vid kravframtagningen. Detta är viktigt för att rätt krav ska 
finnas med i kravspecifikationen, kraven bör även vara realistiska och inriktade på lösningar av 
problemen, vilket innebär att den tekniska lösningen inte ska finnas med i början utan fokus 
ska ligga på en problemlösande kravspecifikation. Hull, Jackson och Dick (2011) menar att 
nyckeln till Requirements engineering är en väl fungerande kravprocess, detta avgör hur snabbt 
och effektivt en lösning för utveckling av produkten eller ett system kan ske.  
 
Detta examensarbete genomförs som en del av högskoleingenjörsutbildningen inom 
Datateknik vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Studien utförs på Domstolsverket i Jönköping. 
 
Bakgrund Domstolsverket 
Domstolsverket är en offentlig organisation som är lokaliserad i Jönköping. De har idag ett 
informationsflöde som inte fungerar fullt ut, vilket har framkommit i samtal med 
organisationen. De använder till stor del sig av intranätet och e-mail för förmedling av 
information inom organisationen. Informationsflödet i första hand gällande driftstatus av IT- 
systemen fungerar inte fullt ut. Därför finns ett intresse att undersöka om detta går att förbättra 
och vidareutveckla. Domstolsverket har idag inga egna mobila applikationer och vill undersöka 
om informationsflödet eventuellt går att effektivisera på detta sätt. 

1.1 Problembeskrivning  
 
Denna studie inriktar sig på det vetenskapliga ämnet informatik. Specifikt är det intressant att 
se informationsteknikens möjligheter att förbättra informationsflödet inom en offentlig 
organisation.    
 
I introduktionen beskrivs informationsflödet inom organisationer och där beskrivs även hur 
viktigt det är att informationsflödet fungerar, detta för att underlätta arbetet för personalen. 
Samhället idag styrs av utveckling inom IT. 
 
Inom tekniksidan utvecklas informationsflödet för organisationer och företag. Czaika, Nordin 
och Snickars (2014) förtydligar att genom datoriseringen har informationsflödet utvecklats till 
det bättre. Lindström (2013) menar att det idag finns nya informationskanaler till exempel 
mobila lösningar. Vilket beskrivs i introduktionen vad det gäller informationsflödet skulle 
personalen få ett bättre stöd i sitt arbete med en portabel lösning. Det innebär att de inte endast 
behöver använda en dator, laptop eller tablet för att få tillgång till viktig information. Detta 
skulle vara en stor tillgång för organisationer i dagens samhälle, när vi blir mer och mer 
datoriserande och de olika informationskanalerna tar form bland annat genom smartphones.  
 
För att förbättra informationsflödet inom olika organisationer och företag kommer denna 
studie utföras. Personalen skulle ha stor nytta av en utveckling av informationsflödet, detta 
eftersom en utveckling av informationsflödet skulle förbättra det dagliga arbetet. Det 
underlättar för personalen att få rätt information vid rätt tidpunkt. 
 
Med denna argumentation för hur informationsflödet inom en organisation skulle kunna 
förändras till det bättre inom organisationen, görs därför ställningstagandet att den mest 
gynnsamma lösningen vore att förbättra det befintliga informationsflödet som idag sker 
mestadels via intranätet och e-mail. 
  



 

5 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka problem en offentliga organisation har vad gäller 
informationsflödet inom organisationen samt föreslå en lösning på detta. För att uppnå syftet 
kommer följande frågeställningar att besvaras: 

1. Vilka problem har en offentlig organisation med informationsflödet?  

 

2. Hur kan en kravspecifikation bidra till en effektivisering av 

informationsflödet inom en offentlig organisation? 

1.3 Omfång och avgränsningar 
 
Studien fokuserar på informationsflödet inom en organisation specifikt vad det gäller 
driftstatus inom den berörda organisationen. Det kan därför vara svårt att generalisera alla 
organisationer, eftersom olika organisationer har olika system. En bredare undersökning skulle 
ge studien bredare empiri, det bör beaktas vid studiens slutresultat. Studien kommer inte att 
undersöka om lösningen utmynnar i en förbättring ekonomiskt för den berörda organisationen.
      

1.4 Disposition 

I kapitel 1 Inledning presenterar undersökningens bakgrund, problembeskrivning, syfte och 
frågeställningar samt omfång och avgränsningar. 

Kapitel 2 Metod och genomförande beskriver hur studien använder sig av Design Science för 
att utveckla en artefakt i form av en kravspecifikation vad det gäller lösningen på problemet. 
Denna studie använder sig av en kvalitativ metod som utförs med en induktiv ansats. Studiens 
datainsamling sker genom semistrukturerade intervjuer som leder till en kravspecifikation.   

Kapitel 3 Teoretisk ramverk här beskrivs de olika teorierna som är relevanta för studien samt 
koppling mellan frågeställningar och teori. 

Kapitel 4 Empirin innehåller en beskrivning av den insamlade empirin samt det praktiska 
utvecklingsarbete som ligger till grund för studien.  

Kapitel 5 Analyskapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom analys av insamlad empiri 
och teoretiskt ramverk. Analysen genomförs för att identifiera delar som sedan skall leda fram 
till riktlinjerna för en kravspecifikation, som är resultatet av studien. Riktlinjerna presenteras i 
nästkommande kapitel. 

Kapitel 6 De framtagna riktlinjerna för en kravspecifikation i denna studie presenteras i detta 
kapitel. 

Kapitel 7 Diskussioner och slutsatser ger en sammanfattande beskrivning av studiens slutsatser 
och rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning.  
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs studiens 
ansats och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. Kapitlet avslutas 
med en diskussion kring studiens trovärdighet. 
 
Studien undersöker möjligheterna att förbättra informationsflödet inom en offentlig 
organisation. Utifrån detta kommer sedan ett beslut tas om vilken lösning som ska användas 
för att effektivisera organisationens informationsflöde internt. Vad det gäller att komma vidare 
i forskningen angående informationsflöde inom organisationer och företag, behöver fler studier 
göras i ämnet. Heide (2002) anser att bäst resultat fås genom kvalitativa studier, med intervjuer 
av individer som har erfarenheten inom området. Det är även viktigt att få deras synpunkter 
gällande vilka problem de har med informationsflödet och vad som är viktigt för att de ska 
kunna sköta sina arbeten. 
 
I detta examensarbete genomförs intervjuer på den berörda organisationen, detta för att få 
deras synpunkter på hur informationsflödet kan förbättras. Artefakten som tas fram grundar 
sig på den insamlade empirin genom intervjuer på den berörda organisationen. Samt efter 
samrådande med den berörda organisationen. Litteratursökningen görs med syfte att hitta 
lämplig information vad det gäller tekniker, teorier samt metoder inom ämnen som är lämpliga 
för denna studie. Bland annat kvalitativa metoder med induktiv inriktning, Design Science, 
Requirements engineering processen, riktlinjer för en kravspecifikation, iterativ metod, agil 
systemutveckling och heuristiska utvärderingsmetod. Teorierna som valts i denna studie är 
tidigare forskning inom informationsflödet inom en offentlig organisation, 
informationskanaler, intern kommunikation, push och pull informationsleverans, 
Requirements engineering (RE), heuristiks utvärdering.  Dessa används i studien för att komma 
fram till en lösning vad det gäller förbättring av informationsflödet. En artefakt i form av en 
kravspecifikation skapas för att förbättra informationsflödet. Utifrån denna skapas två 
lösningsförslag till den berörda organisationen. Varvid de beslutar vilket lösningsförslag som 
är bäst lämnade för organisationen utifrån intervjuerna. Denna följs upp genom en 
demonstration och en uppföljningsintervju som analyseras för att se om artefakten 
effektiviserar organisationens informationsflöde. Resultatet av detta blir slutsatsen i denna 
studie.  
 
Bryman (2011) menar vad det gäller kvalitativa studier ligger tyngdpunkten mer på insamling 
av data i form av ord och vid en kvantitativ studie ligger tyngdpunkten mer på siffror. 
Grunddragen i en kvalitativ studie kan beskrivas som insamling ord och analys av det data som 
framkommer. Den kvalitativa forskningen grundar sig på att tolka insamlat material. Vad det 
gäller kvalitativ forskning används ofta en induktiv inriktning. Bryman (2011) förklarar även 
att den kvalitativa studien har ett induktivt synsätt, vilket kan beskrivas som att ur det praktiska 
resultatet i studien utvecklas teorier som är lämpliga för studiens inriktning. Därför används 
ofta en kvalitativ inriktning vid olika studier för att få en djupare förståelse för hur 
respondenterna upplever exempelvis sin arbetssituation. Det induktiva arbetssättet kan även 
användas för att se hur det verkliga arbetslivet fungerar, samt för att få respondenternas åsikter 
och tankar kan personer observeras eller genom intervjuer. Utifrån detta kan forskaren sedan 
se vilka teorier som växer fram och vilka blir användbara i den aktuella studien. Induktion kan 
även beskrivas på följande sätt, samla information, analysera den insamlade informationen och 
utifrån detta kunna dra en slutsats. 
 
Enligt Bryman (2011) finns de lika typer av intervjuer. För att beskriva några av varianterna ges 
exempel här: Strukturerad intervjuer kännetecknas av att de utförs genom standardfrågor som 
är likadana till alla, denna form är bra om det är flera personer som utför intervjuerna. 
Semistrukturerade intervjuer kan beskrivas som att utgå från ett frågeschema, men där 
ordningsföljden kan variera beroende på vilka svar som ges. Här kan även uppföljningsfrågor 
ställas. Ostrukturerade intervjuer kan beskrivas som att först skapas endast teman och 
intervjun utgår från dessa, vilket innebär att alla som intervjuas kan få olika frågor. 
Telefonintervjuer används ofta när de som intervjuas finns långt bort, detta sparar tid och 
pengar. Gruppintervju kännetecknas av att flera personer intervjuas samtidigt, dessa är 
lämpliga genom att en diskussion uppstår och ytterligare åsikter framkommer.  
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Vad gäller denna studie används en kvalitativ inriktning. Detta för att få kvalitativ data som kan 
bearbetas och sammanställas. Studien använder sig av intervjuer av några anställda på den 
berörda organisationen, syftet med detta är att få inblick i hur det verkliga arbetslivet fungerar. 
Det är även bra för att få en bättre förståelse för hur de anställda ser på sin arbetssituation och 
vad som kan göras för att få ett bättre fungerande informationsflöde internt. Syftet är även att 
få svar på vilka problem har de anställda med det nuvarande informationsflödet internt. Samt 
att komma fram till hur går det att förbättra? Semistrukturerade intervjuer utförs på den 
berörda organisationen då bäst resultat fås fram på detta sätt, eftersom svaren vid intervjuerna 
är mer detaljerade. Det finns även möjlighet till uppföljningsfrågor om respondenterna ger 
olika svar.  Intervjun kan även styras efter behov under intervjuns gång. Även telefonintervjuer 
används då några av respondenterna inte finns på nära håll. En tematisk analys utförs och 
tolkas utifrån de framkomna svaren i intervjuerna.  
 
En väl använd metod för att få fram krav är att använda sig av intervjuer. Hull, Jackson och 
Dick (2011) hävdar att det är viktigt att få användarna involverade i utvecklingsarbetet. Detta 
för att få åsikter ur den verkliga miljön. Det är även viktigt att intervjua flera personer för att få 
olika infallsvinklar, eftersom alla oftast inte har samma uppfattning av upplevda problem. 
Intervjuerna leder även till att få problemen mer specificerade och inte endast få fram en 
generell problemförklaring. Intervjuerna transkriberas och analyseras för att sedan ligga till 
grund för utveckling av kraven och hur de bör hanteras. Hull, Jackson och Dick (2011) 
framhåller vikten av att redan i ett tidigt stadie, bör användarna vara med vid 
kravframtagningen. Detta är viktigt för att rätt krav ska finnas med i kravspecifikationen, 
kraven bör även vara realistiska och inriktade på lösningar av problemen, vilket innebär att den 
tekniska lösningen inte ska finnas med i början utan fokus ska ligga på en problemlösande 
kravspecifikation. 
 
Blomkvist och Hallin (2015) menar att när man arbetar induktivt är man inriktad på empirin 
innan man väljer teori till sin studie. De menar även att det utgör en del av det induktiva 
arbetssättet att man låter empirin välja passande teorier, de är då viktigt att vara öppen för vad 
empirin innehåller och möjligen ändra sina frågeställningar och syfte. Vilket innebär att man 
utför en empirisk studie utifrån det problem man fått fram och sedan använder teorier för att 
få mer förståelse för resultatet. Denna studie har en induktiv inriktning eftersom studien utgår 
från empiri till teorier för att sedan komma fram till studiens resultat. Empirin kommer från de 
semistrukturerade intervjuerna. Det som framkommer styr valet av teorier som används i 
denna studie, vilka jämförs med empirin för att få fram gemensamma aspekter eller skillnader. 
En kvalitativ studie är bra för att få insyn i hur medarbetarna upplever informationsflödet inom 
organisationen, samt för att få inblick i hur förmedling av information fungerar i en verklig 
arbetsmiljö. Vilket innebär att studien blir både vetenskaplig (genom teorierna) och 
verklighetsbaserad (genom intervjuerna). En kravspecifikation tas fram i syfte att förbättra den 
berörda organisations informationsflöde internt. Kravspecifikationen tas fram genom det 
material som framkom genom intervjuerna samt genom konfererande med den berörda 
organisationen. Detta därför att det är viktigt att få slutanvändarens synpunkter vid 
framtagning av kravspecifikationen. En demonstration av funktionerna av den valda 
lösningsförslaget samt en gruppintervju används även i denna studie efter demonstrationen av 
lösningsförslaget.  
 
Litteraturstudier används för att få bakgrund till teorierna i denna studie, samt för att få reda 
på vad andra forskare har kommit fram till i tidigare undersökningar. Informationen har tagits 
fram genom vetenskapliga artiklar, avhandlingar och rapporter samt litteratur inom området. 
För att kunna analyser intervjuerna och jämföra mot teorierna i studien har litteraturstudien 
tagit fram relevant forskning till detta. Litteraturstudierna ger även information om olika 
arbetssätt, metoder och utvecklingsprocesser som kan användas i denna studie. De områden 
som studien inriktar sig på är Design Science, Requirements engineering, kommunikation och 
information samt systemutveckling. 
 
För att utveckla en artefakt används Design Science, vilket lämpar sig bra för studiens andra 
frågeställning, när det gäller framtagning av en kravspecifikation. Efter framtagningen av en 
kravspecifikation utifrån intervjuerna och i samråd med organisationen väljs en lösning för att 
förbättra informationsflödet. Denna implementeras i den beröra organisationens testsystem, 
utvecklas och demonstreras vilket medför att helhetslösningen blir bättre detta för att 
testmiljön kan jämställas med det verkliga informationsflödet inom organisationen. Samt att 
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man kan få se hur lösningen blir och bedöma om lösningen är ett bra sätt att förbättra 
informationsflödet inom organisationen. För att uppnå detta används de sju riktlinjerna i 
Design Science enligt Hevner, Salvatore, March, Park och Ram (2004). Intervjuerna 
undersöker den offentliga organisationens behov och krav vad det gäller informationsflödet. 
Den valda appen följer kravspecifikationen vilken tas fram genom den insamlade empirin efter 
de utförda semistrukturerade intervjuerna. Samt genom möten med organisationen angående 
kravspecifikationen. Analysen utförs med en heuristisk utvärdering, detta i form av tolkning av 
slutintervjun efter utförd demonstration av iOS appen. Lösningen med informationsflödet 
jämförs med den framtagna kravspecifikationen. 
 
En heuristisk utvärdering utförs av slutprodukten som väljs av organisationen utifrån den 
framtagna kravspecifikationen, efter jämförelse mellan de två olika lösningar i form av två olika 
iOS appar. Vid analysen av iOS appen används några av Nielsens (1995) de tio tumregler för en 
heuristik utvärdering. iOS appens möjligheter att förbättra informationsflödet inom den 
berörda organisationen analyserades även den genom en Heuristiks utvärdering. Dock följder 
utvärdering inte Nielsens (1995) tio tumregler här då det används mer för den tekniska 
lösningen. Den analyserats och utvärderares mot kravspecifikationen samt mot det som 
framkom vid demonstrationen och uppföljningsintervjun (gruppintervju) istället. Enligt Choi 
och Bakken (2010) behöver både experter och användare vara inblandade i analysen 
(demonstration och uppföljningsintervju) för att uppnå ett bra resultat. 
För att motivera valet att använda den heuristiska utvärderingsmetoden även om den kan ses 
som gammalmodig, kan den även beskrivas som en väl pålitlig metod. Den anses även som 
lämpad för att utvärdera en produkts användbarhet. Det är även en effektiv metod som innebär 
att det är tidsparande och resurssparande eftersom endast en liten grupp behöver inkluderas i 
denna process. 
 
När litteraturstudien är färdig, utförs en analys av empirin och teorier i studien. Teorierna i 
studien väljs utifrån det som framkommer genom empirin. Dessa jämförs för att se hur det ser 
ut i verkligheter och hur ser det ut i teorin. Finns det några skillnader eller stämmer teorin och 
verkligheten med varandra? Samt för att se vad empirin och teorierna har gemensamt.  
 
Vad det gäller de agila metoderna och det iterativa arbetssättet baseras analysen på tidigare 
erfarenheter, utvecklingsarbetet på den berörda organisationen, litteraturstudier samt det 
teoretiska underlaget i studien. 

 
Design Science används till denna studie eftersom den är lämplig vid framtagningen av en 
kravspecifikation, eftersom det finns beprövade riktlinjer att följa. Denna studie startar med en 
framtagning av en kravspecifikation som beskriver de funktionella kraven och målen med 
artefakten. Semistrukturerade intervjuer utförs för att få nya idéer och undersöka de behov och 
krav den berörda organisationen har vad det gäller informationsflödet internt. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
 
För att besvara studiens första frågeställning ”Vilka problem har en offentlig organisation med 
informationsflödet? ” görs semistrukturerade intervjuer med berörd personal. En kvalitativ 
”tematisk dataanalys” genomförs, vilket innebär att studiens empiri analyseras. Intervjuerna 
analyseras enligt en tematisk analys, där empirin delas upp i teman och analyseras för att få 
fram vad organisationen har för problem med informationsflödet. Materialet som framkommer 
används för ta fram en kravspecifikation. Kravspecifikation gås på ett möten igenom med 
organisationen och kompletteras. En kravspecifikation tas fram med organisationen genom 
semistrukturerade intervjuer med berörd personal. Teorier tas fram genom de teman som 
empirin har gett. Teorierna och empirin jämförs för att se om det är likadant i verkliga 
arbetslivet som i teorin. 
 
För att besvara studiens andra frågeställning ”Hur kan en kravspecifikation bidra till en 
effektivisering av informationsflödet inom en offentlig organisation?” används den framtagna 
kravspecifikationen för att ta fram två lösningsförslag vad det gäller att förbättra 
organisationens informationsflöde. Empirin och teorin används genom att jämföra 
utvecklingsarbetet och teorier i syfte att få fram riktlinjer för hur en kravspecifikation kan 
användas till detta syfte. Teorierna används för att få en kunskapsbas och empirin som används 
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hämtas ur egen erfarenhet vid utvecklingsarbeten. Efter lösningsförslagen har visats för 
organisation väljs en lämplig lösning. En demonstration genomförs för en grupp utvald av 
organisationen för detta ändamål, varav följdfrågor ställs angående lösningsförslagets 
möjligheter till förbättring av informationsflödet. Lösningsförslaget valideras mot den 
framtagna kravbeskrivningen genom en heuristisk utvärdering, samt följs upp mot resultatet 
av demonstrationen och slutintervjun gällande lösningsförslaget. 

2.2 Arbetsprocessen 
 
Utveckling av ett informationssystem för förbättring av informationsflödet är en process i 
denna studie.   
 
Enligt Hevner et al. (2004) används sju riktlinjer vid en Design Science studie. Denna studie 
följer dessa riktlinjer se Tabell 1. 
För att beskriva arbetsprocessen i denna studie är den uppdelade i följande steg. 
 
Tabell 1. De sju riktlinjer inom Design Science enligt Hevner et.al (2004). 
 
Riktlinjer Beskrivning 
1. Design som en artefakt 
 
En artefakt produceras i Design Science, den 
måste vara funktionsduglig i form av en 
modell, metod eller en instansiering. 
 

 
 
I denna studie är artefakten en 
kravspecifikation. 
 

2. Problemrelevans 
 
Målet med Design Science forskning är att 
utveckla verksamhetsanknutna relevanta 
problem.  
 
 
 
 
 

 
 
I detta fall undersöks en offentlig 
organisations problem med 
informationsflödet inom organisationen.  
 
Semistrukturerade intervjuer genomförs på 
den berörda organisationen. Detta för att 
undersöka vilket det praktiska problemet är. 
Fortsatt analyseras intervjumaterialet enligt 
en tematisk analys. Genom litteraturstudier 
tas riktlinjer fram för en kravspecifikation. 
Detta för att kunna få fram en väl fungerande 
kravspecifikation. Genom den tematiska 
analysen och riktlinjerna framkom en 
kravspecifikation som används för att 
förbättra informationsflödet inom den 
berörda organisationen. Teorierna analyseras 
och jämförs med empirin för att få fram en 
lämplig lösning både vetenskapligt genom 
teorierna och praktiskt genom intervjuerna av 
personer som vet hur det fungerar i det 
verkliga arbetslivet. Kravspecifikationen 
används även för att välja en lämplig 
informationskanal för ändamålet i 
samrådande med organisationen. 
 
I detta steg undersöks och analyseras det 
praktiska problemet, för att få problemet 
preciserat. Efter detta undersöks hur en 
lösning kan se ut och definiera de framkomna 
kraven som skapar en kravspecifikation.  
 
Nästkommande steg är att utifrån 
kravspecifikationen välja passande 
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informationskanal för förbättring av 
organisationen informationsflöde. Ett 
lösningsförslag för förmedling av information 
väljs och efterföljande steg är att designa och 
skapa lösningen.  
 

3. Utvärdering av designen 
 
När det gäller utvärderingen av en Design 
Science artefakt bör en väl utförd metod 
användas. Det som måste undersökas är 
användbarheten, kvalitén och effektiviteten. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I detta steg testas kravspecifikationen i sin 
verkliga miljö (genom att samrådande med 
organisationen) samt undersöks om resultatet 
är tillfredsställande och om den valda 
lösningen löser det praktiska problemet. 
Kravspecifikationen tas fram genom 
semistrukturerade intervjuerna på den 
berörda organisationen Samt i samrådande 
med den berörda organisationen.  
Intervjuerna syftar till att undersöka den 
berörda organisationen informationsflöde av 
driftstatus i nuläget och hur detta kan 
förbättras. Vad det gäller denna studie 
kontrolleras lösningsförslaget mot 
kravspecifikationen. Målet med denna metod 
är att få respons på om lösningsförslaget är en 
bra lösning vad det gäller informationsflödet 
inom organisationen. Lösningsförslaget 
demonstreras för en utvald grupp på den 
berörda organisationen. Varvid en 
uppföljningsintervju genomförs. 
Intervjumaterialet analyseras och 
kontrolleras. Detta för att undersöka om 
resultatet är tillfredsställande och om det löser 
det praktiska problemet. 
 

 
4. Forskningsbidrag 
 
Design Science bör bidra till 
forskningsvärlden.  
 

 
 
Ambitionen i denna studie är att skapa 
riktlinjer för en kravspecifikation som ligger 
till grund för en effektivisering av 
informationsflödet inom en offentlig 
organisation. Det praktiska kunskapsbidraget 
i denna studie bidrar till att förbättra 
informationsflödet inom bland annat 
offentliga organisationer. Genom att ta fram 
riktlinjer för en kravspecifikation i form av en 
artefakt som ligger till grund för utveckla och 
effektivisera informationsflödet inom en 
organisation. Resultatet som framkommer 
genererar ett lösningsförslag som förbättrar 
informationsflödet. 
 
Kunskapsbidraget vad det gäller forskningen 
inom ämnet informatik, bidrar den till en 
förbättring av förmedling av information inom 
en organisation. Blomkvist och Hallin (2015) 
menar att vissa exjobb ger ett metodologiskt 
bidrag till forskningen detta genom att på ett 
nytt sätt lösa en organisations praktiska 
problem. Detta är denna studies 
kunskapsbidrag.  Studien ges stöd genom att 
ta fram ett riktlinjer för en kravspecifikation 
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som ligger till grund vid utvecklingsarbetet. 
Ytterligare studier kan ses som önskvärt då 
denna studie endast har inriktat sig på en 
organisation och för att forskningen ska bli 
optimal och behöver ytterligare studier inom 
området utföras. 
 

5. Forskningsmetoder 
 
Vad det gäller forskningsmetoder i Design 
Science förlitar det sig på användandet av 
både konstruktionen av artefakten samt i 
evalueringen.  
 

 
 
För att besvara studien första frågeställning 
utförs semistrukturerade intervjuer på den 
berörda offentliga organisationen. Varefter det 
utförs en tematisk analys och en 
kravspecifikation tas fram. Detta för att få 
fram vilka problem den berörda 
organisationen har med sitt 
informationsflöde. För att besvara studiens 
andra frågeställning ”Hur kan en 
kravspecifikation bidra till en effektivisering 
av informationsflödet inom en offentlig 
organisation?” tas riktlinjer fram för en 
kravspecifikation. Kravspecifikationen skapas 
utifrån intervjuerna och i överläggande med 
organisationen. En lämplig informationskanal 
väljs utifrån detta. Detta sker genom att 
samrådande med den berörda organisationen. 
Valet av lösningsförslaget testas på den 
berörda organisationen, samt utvecklas och 
installeras i organisationens testsystem. 
Vilken kan jämställas med det verkliga 
informationsflödet inom organisationen. 
Denna testas och utvärderas genom en 
demonstration på den berörda organisationen. 
Detta följs även upp mot den framtagna 
kravspecifikationen. 
 

6. Design som sökprocess 
 
Vad det gäller sökprocessen inom Design 
Science för att få fram en effektiv artefakt 
krävs dels att använda sig av tillförlitliga 
metoder för att uppnå önskat mål samtidig 
som de följer förordningar i problemets 
miljö.   

 
 
För att riktlinjer för kravspecifikationen ska 
kunna tas fram behöver det tas ställning till 
vilka utvecklingsmodeller som ska användas, 
samt vilken typ av forskningsmetod och 
utvärderingsmetod som är lämpligast för 
denna studie. Denna studie behöver få fram 
kunskap inom bland annat följande områden: 

 Kvalitativa metoder (induktiv) 

 Requirements engineering processen 

 Riktlinjer kravspecifikation 

 Iterativ metod 

 Agil systemutveckling 

 Heuristiska utvärderingsmetoden 

Målet med studien är att effektivisera 
informationsflödet inom en offentlig 
organisation. Målet är även att ge ytterligare 
kunskapsbidrag inom ämnet informatik. 
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7. Kommunikation av forskningen 
 
För att alla ska förstå studien, även de som 
inte har det tekniska kunnandet inom 
området bör Design Science presenteras 
effektivt. 
 

 
 
Slutrapporten överlämnas till den 
organisation där studien har genomförts. 
Detta möjliggör för organisationen att 
effektivisera informationsflödet internt. Kan 
även ses som riktat till liknande 
organisationer som önskar förbättra sitt 
informationsflöde internt. Studien är även av 
vetenskapligt intresse för andra studenter som 
ska utföra studier inom liknade områden. 
 

 
 
Design Science har valts till denna studie eftersom de sju riktlinjerna förklarar hur arbetet bör 
läggas upp vid skapandet av artefakten som är en kravspecifikationen.  
  

2.3 Ansats 

2.3.1 Kvalitativ  
 
Bryman (2011) förklarar för att bedriva ett forskningsarbete finns det två olika metodologiska 
ansatser nämligen kvalitativ och kvantitativ. Ett exempel på kvalitativ metod är att använda 
intervjuer. Blomkvist och Hallin (2015) menar att vad det gäller kvantitativa metoder brukar 
enkäter och statistik användas istället. Heide (2002) argumenterar för att den kvalitativa 
metoden lämpar sig för att förstå hur en organisation fungerar. Han hävdar även att metodvalet 
styrs utifrån vilka forskningsfrågor studien har.  
 
I denna studie används en kvalitativ metod med en induktiv inriktning. Detta är valt för att göra 
en problemidentifiering samt för att få fram vilka krav och behov som finns på den berörda 
organisationen. Detta genom att försöka förstå och tolka vilka problem den berörda 
organisationen har med förmedlingen av sitt informationsflöde internet. Syfte är även att 
utifrån detta kunna skapa en kravspecifikation som ligger till grund för två lösningsförslag. 
Undersökningens syfte och teorier ligger till grund för valet av den kvalitativa metoden. En 
kvalitativ studie används då det är flexibelt samt bra att få ett nära förhållande till det som 
studeras i detta fall en offentlig organisation. Genom intervjuer fås personalens synpunkter 
angående informationsflödet internt. Detta ligger även till grund för att få en djupare förståelse 
för de upplevda problemet eller problemen med informationsflödet. Resultatet i denna studie 
går inte att generaliserat då inte tillräckligt många anställda har intervjuats, men en kvantitativ 
metod har valts bort då det är ett bättre sätt med en kvalitativ metod just i denna studie. Då det 
går att tolka intervjuerna på ett annat sätt än om en enkät skulle ha används. En kvalitativ 
metodansats är även vald för att få en klar och tydligare bild hur det fungerar på den berörda 
organisationen, vilket fås genom en kvalitativ metodansats. 

2.3.2 Semistrukturerade intervjuer 
 
Bryman (2011) beskriver den semistrukturerade intervjun som en metod som kan använda sig 
av ganska generella frågor. Intervjuaren behöver inte ställa frågorna i någon särskild ordning, 
utan intervjun kan styras ur vad som framkommer i de tidigare svaren. Intervjuaren har 
möjlighet att ställa ytterligare frågor, ur idéer som uppkommer ur respondentens svar. 
Intervjuprocessen när det gäller den semistrukturerade varianten kan anses som flexibel. Det 
som kan anses som bra vid en semistrukturerad intervju, är att den flexibilitet den har innebär 
att frågorna kan ställas i passande ordning som intervjuaren väljer själv. Vid tveksamheter och 
motsägande påståenden i svaren finns det möjlighet att följa upp och kontrollera detta i 
efterhand. Hull, Jackson och Dick (2011) förklarar de att det är viktigt att i början av projektet 
fånga upp behov och krav utifrån användare. Robertson och Robertson (2006) menar att de 
bästa produkterna eller applikationerna skapas när utvecklaren har förstått vad den ska 
åstadkomma för användaren och hur den ska utvecklas för att nå målet med kraven. För att 
åstadkomma detta är det viktigt att ta reda på, vilket behov har användaren och hur passar 
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produkten in i organisationens arbetssätt och mål. Robertson och Robertson (2013) menar att 
en iterativ utveckling är även viktig genom att kunden och användarna är involverad redan från 
början och under processen, vilket innebär att de kraven som framkommer är valda av 
användarna själva. Detta resulterar i att resultat blir mer uppskattat av slutanvändaren. Även 
Hull, Jackson och Dick (2011) lyfter fram vikten av att redan i ett tidigt stadie, bör användarna 
vara med vid kravframtagningen. Detta är viktigt för att rätt krav ska finnas med i 
kravspecifikationen, kraven bör även vara realistiska och inriktade på lösningar av problemen, 
vilket innebär att den tekniska lösningen inte ska finnas med i början utan fokus ska ligga på 
en problemlösande kravspecifikation. Kotonya och Sommerville (1998) menar att även de att 
intervjuer är en vanligt förekommande teknik för kravinsamling. Det finns två sorters intervjuer 
som de rekommenderar, det är en privat intervju med förutbestämda frågor och en mer öppna 
intervju utan några förutbestämda frågor. Man kan även frångå de förutbestämda frågorna, för 
en mer öppen intervju. Båda sätten är ett bra sätt att få användarnas synpunkter och en inblick 
i verksamheten. Fortsatt menar de att intervjuer är ett väldigt bra och effektivt sätt för 
utvecklaren att förstå det verkliga problemen och för att kunna ta fram en generell 
kravspecifikation. Denna studie använder sig av den mer öppna intervjun i form av 
semistrukturerad sort. Intervjuerna ligger till grund för kravspecifikations i studien.  
 
Denna studie inriktar sig på att utföra semistrukturerade intervjuer och telefonintervjuer på 
den berörda organisationen. Valet vad det gäller intervjuerna är för att kunna ta del av 
berättelser, åsikter och erfarenheter på den berörda organisationen. Detta väljs då det är viktigt 
att involvera användaren i ett tidigt skede för att fånga upp de behov och krav de anser sig ha. 
Inriktningen på studien passar även för att tolka de åsikter och intryck respondenterna ger. 
Intervjuerna används för att få en bättre förståelse för de problem organisationen har med 
informationsflödet internt.  Den empiri som framkommer ut detta analyseras och jämförs med 
teorierna i studien för att ta fram två lösningsförslag för en förbättring av det nuvarande 
informationsflödet. 
 

2.3.3 Induktiv ansats 
 
Alvehus (2013) menar att vid användning av det induktiva synsättet är utgångsläget det 
empiriska materialet samt att utveckla sina slutledningar enbart från detta. Blomkvist och 
Hallin (2015) anser att fokusen ligger på empirin och i ett andra steg väljs teorin. Lättare 
beskrivet är att den insamlade empirin genererar teorin. Det är viktigt att vara mottaglig för 
innehållet i det empiriska materialet. När en empirisk studie utgår från problemställningen i 
studien och problemet identifieras, är nästa steg att använda sig av en teori för att få en bättre 
uppfattning om resultatet. Lättare beskrivet: samla information, analysera och dra slutsats. 
 
Denna studie utförs induktivt vilket innebär att resultatet utvecklas ur praktiken (genom vad 
som framkommer vid intervjuerna). Detta innebär även att slutsatserna i studien kommer från 
den praktiska kunskapen som fås genom erfarenhet. Denna ansats fungerar väl ihop med en 
kvalitativ metod och intervjuer för att hitta en lösning vad det gäller frågeställning och syftet 
till denna studie. Bryman (2011) förklarar även att den kvalitativa studien har ett induktivt 
synsätt, vilket kan beskrivas som att ur det praktiska resultatet i studien utvecklas teorier som 
är lämpliga för studiens inriktning. Därför används ofta en kvalitativ inriktning vid olika studier 
för att få en djupare förståelse för hur respondenterna upplever exempelvis sin arbetssituation. 
Det induktiva arbetssättet kan även användas för att se hur det verkliga arbetslivet fungerar, 
samt för att få respondenternas åsikter och tankar kan personer observeras eller fås genom att 
utföra intervjuer. Utifrån detta kan forskaren sedan se vilka teorier som växer fram och vilka 
som blir användbara i den aktuella studien. Blomkvist och Hallin (2015) förklarar att vid 
genomförandet av en empirisk studie utifrån problemet som är identifierat, och används teorin 
för att utveckla bättre förståelse för resultatet, detta innebär att man använder sig av en induktiv 
ansats. 
 
En induktiv ansats används i denna studie, därför ligger fokusen på att först ta fram empiri 
genom intervjuer och ur detta ta fram teorier, för att förstå dessa och att jämföra dessa mot den 
framkomna empirin. Detta ger även grunden för att kunna välja passande riktlinjer för 
artefakten i studien som en kravspecifikation. 
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2.4 Design Science 

2.4.1 Design Science 
 
Johannesson och Perjons (2014) beskriver Design Science som en forskningsstrategi som 
lämpar sig vid skapandet av en artefakt, eftersom den inriktar sig på lösningen av det praktiska 
problemet. Design av en artefakt startar oftast med framtagning av en kravspecifikation som 
preciserar de funktionella kraven och målet med artefakten. Kravspecifikationen kan även 
innehålla icke funktionella krav som exempel användarvänlighet och säkerhet.  

2.4.2 Design Science forskningsprocess   
 
Enligt Johannesson och Perjons (2014) används forskningsprocessen för utveckling och design 
av artefakten. Intervjuer och andra datainsamlingsmetoder kan ses som effektiva till 
problemlösningen samt för att få nya idéer. Enligt Hevner et al. (2004) används sju riktlinjer 
vid en Design Science studie. Denna studie följer dessa riktlinjer. 

2.4.3 Artefakter i Design Science 
 
Den här studien inriktar sig på att ta fram en kravspecifikation för att ta fram två lösningsförslag 
till den berörda organisationen i form av en ny informationskanal som förbättrar 
informationsflödet hos en offentlig organisation enligt den framtagna kravbeskrivningen.  
 
Artefakten som är en kravspecifikationen skapas primärt av typen metod, kravspecifikation är 
tänkt att användas för att förbättra informationsflödet internt. Vilket innebär att det verkliga 
problemet är enkelt att analysera och utvärdera. Ett av lösningsförslagen implementeras i 
organisationens testsystem för att utvärderas och demonstreras. Efter detta undersöks om 
informationsflödet har förbättrats enligt kravspecifikationen samt genom en slutintervju med 
berörd personal från IT-avdelningen. 
 
Enligt Johannesson och Perjons (2014) är det vanligt att dela upp artefakter i fyra typer inom 
Design Science. De fyra typerna är konstruktioner, modeller, metoder och instansieringar. 
 
Konstruktioner – Utveckling av läran om verkligheten och grundläggande begrepp. Här 
förklaras möjliga lösningar på problemet samt beskriver problemet.   
 
Modeller – En modell kan ses som en lösning på ett praktiskt problem, den kan ta form i en 
ritning eller databasmodell för utveckling av ett databassystem. Den kan också beskriva en 
framtida lösning av ett problem genom att skapa en artefakt. 
 
Metoder – Här anges framför allt hur problemlösningen leder till målet samt beskriver hur 
artefakten skapas. Detta görs genom att skapa processer och sätta upp riktlinjer för hur 
problemet löses samt för att uppnå målet.  
 
Instansieringar – en praktisk lösning i den verkliga världen eller i ett dataprogram. Detta 
gäller även ett system med nya funktioner efter skapandet av IT-artefakten. (Johannesson och 
Perjons 2014, s.29) 
 
Johannesson och Perjons (2014) förtydligar för att förstå det aktuella problemet bör den 
studeras i en verklig miljö. När problemet är studerat leder detta till en problemformulering 
och en kravspecifikation. Artefakten får därmed utvecklas i en verklig miljö och inte i ett 
laboratorium. I ett laboratorium går det inte att återskapa verkligheten utan endast troligt 
resultat kan fås fram. 
 
Design Science lämpar sig för denna studie, framför allt vid framtagningen av 
kravspecifikationen som utförs i verklig miljö. Riktlinjer för kravspecifikationen utvecklas 
primärt av typen modeller, lösningen är tänkt att förbättra informationsflödet inom 
organisationen. Fördelarna med Design Science är att istället för att endast använda sig av 
analyser och värderingar används en artefakt. Detta innebär att det finns något mer konkret att 
använda och utvärdera. 
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2.5 Datainsamling 
 
Studiens datainsamling består av insamling av empirisk data, som fås genom 
semistrukturerade intervjuer. Studien fokuserar på att genom kvalitativ data få en bättre 
förståelse för problemet vad det gäller informationsflödet inom den berörda organisationen. 
För att få en bättre helhetssyn på hur informationsflödet kan förbättras har semistrukturerade 
intervjuer valts. Detta för att få personalens åsikter om ämnet samt att studien blir mer 
verklighetsförankrad. Empirin som framkom genom intervjuerna jämförs med teorierna från 
litteraturstudierna i denna studie. Studiens utvecklingsarbete och framtagning av en 
kravspecifikation som tas fram genom intervjuerna och i samrådande med den berörda 
organisationen, används som empiri och jämförs på liknade sätt med teorierna från 
litteraturstudierna. 

2.5.1 Intervjuer 
 
Enligt Blomkvist och Hallin (2015) är den vanligaste metoden inom kvalitativ forskning att 
samla in empirin genom intervjuer. Genom att i början av examensarbetets process utföra sina 
intervjuer kan studiens inriktning styras av det som framkommer genom intervjuerna. Under 
intervjun anpassas frågorna ur mallen för varje person på ett lämpligt sätt. Det är endast det 
som framkommer under intervjun som är användbart, forskaren själv ska inte ta med sina 
personliga åsikter. 
 
Alvehus (2013) hävdar att den mest förekommande intervjun är den semistrukturerade 
varianten. Den som utför intervjun använder ett formulär med ganska öppna frågor som 
innebär att respondenten kan påverka intervjuns inriktning. Bryman (2011) menar att när 
intervjuer utförs är det viktigt att upplysa personerna som intervjuas om undersökningens 
syfte, samt att de insamlade uppgifterna endast används till forskningsändamålet. Det är även 
viktigt att upplysa dem om att de kan vara anonyma i rapporten. Bryman (2011) förtydligar 
även att det är viktigt att få ett samtycke till att spela in intervjun. 
 
Till denna studie används semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna spelas in genom en dator, 
efter de berörda går med på detta. Studiens syfte förklaras innan intervjun startar. Även 
telefonintervjuer används och spelas in. Telefonintervjuer används eftersom några av de 
respondenterna inte arbetar i Jönköping, utan är utspridda över landet. Efter inspelningen är 
klar jämförs och analyseras intervjuerna genom en tematisk analys. Denna 
datainsamlingsmetod väljs eftersom det ger mer utvecklade svar på frågorna och en nära 
kontakt med de berörda.  
 

2.6 Dataanalys 

2.6.1 Tematisk analys  
    
Blomkvist och Hallin (2015) påtalar att inom samhällsvetenskap är en tematisk analys vanligt 
förekommande, vilket innebär att studiens empiri analyseras. För att använda sig av en 
tematisk analys sorteras de insamlade empiriska materialet i olika kategorier. Detta för att 
besvara frågorna i studien utifrån empirin. För att strukturera upp materialet i teman som 
passar till studien eller söka efter olika kategorier används empirin. Ett enkelt sätt att 
strukturera upp kategorierna är att dela upp i liknade eller olika svar på vissa frågor. Vid teman 
eller kategorier när det gäller IT som en lösning på problemet, kan följande frågeställningar 
användas: 
1. Beskrivning av hur IT-artefakten används. 
2. De urval av mjukvaran som använts (Blomkvist & Hallin, 2015). 
 
Bryan (2011) påpekar att det som är viktigt att tänka på vid sökandet efter olika teman till 
analysen är att vara uppmärksam på följande: olika teman som återspeglar sig ofta, något som 
är ovanligt i sammanhanget, om någon använder metaforer vid intervjun, om teman förändras 
vid ytterliga studier, likheter och skillnader i litteratur eller intervjuer samt vad för information 
delger respondenterna inte. 
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Braun och Clarke (2006) menar att den tematiska analysen av införskaffad data sker genom sex 
faser. Genom att använda denna metod letas koder upp som är relevanta för studien. Dessa 
organiseras i olika teman och analyseras. Utifrån frågeställningarna i denna studie samlas 
information som bildar teman. Braun och Clarke (2006) menar för att sortera ut olika teman 
används ett teoretiskt förfarande, eftersom analysen styrs av studiens frågeställningar.  Braun 
och Clarke (2006) menar att i den sista fasen av den tematiska analysen skrivs resultatet ner. 
Detta för att belysa empirin för läsaren.  
 
I denna studie används en empiristyrd tematisk analys. Till studiens första frågeställning. 
Vilket innebär att de teman som framkommer ur empirin analyseras, för att sedan använda 
befintliga teorier, detta för att få mer kunskap och bakgrund inom området samt för att få en 
bättre förståelse inom området. Empirin och teorierna analyseras först var och en för sig, för 
att sedan jämföras och hitta likheter och skillnaden. Samt att se hur de kan kopplas samman. 
Om en teoristyrd ansats väljs innebär det istället att temana redan är förutbestämda utifrån 
teorierna, innan empirin samlas in. Det data som samlas in tolkas och analyseras för att få fram 
vilka problem den berörda organisationen har med sitt informationsflöde internt. Bryman 
(2011) beskriver att en alternativ metod är grounded theory, om den metoden används 
utvecklas istället en teori som förklarar studiens frågeställningar. Eftersom jag ansåg att det 
fanns teorier som kan användas på ett objektivt sätt valdes grounded theory bort.  
 
I denna studie används en tematisk analys vilken är beskriven nedan. 
 
 
Riktlinjer för de sex faserna till den tematiska analysen enligt Braun och Clarke (2006) . 
 
 

Riktlinjer Beskrivning av stegen i analysen 
Steg 1 
Bekanta sig med materialet samt fördjupa sig 
i materialet.  

I ett första steg transkriberas de 
semistrukturerade intervjuerna. I detta steg 
läses även det renskrivna materialet igenom 
ytterligare en gång grundligt. Detta för att 
åstadkomma en helhetssyn av det insamlade 
materialet. 

Steg 2 
Samla koder som sammanställs. Kan även 
beskrivas som en analytisk process. Denna 
fas avslutas genom att koderna sorteras efter 
relevans. 

I det andra steget skrivs materialet från de 
transkriberade intervjuerna ut. Utifrån dessa 
kortas materialet ner i viktiga ord och 
meningar. Dessa ord och meningar delas upp 
i kodord och sorteras efter likheter. 

Steg 3 
Hitta teman genom en aktiv process och 
konstruera dessa. Denna fas avslutas genom 
att sammanställa koderna i olika teman. 

I tredje steget sorteras dessa upp i olika 
teman. Från början blev det många teman, 
dessa används för att söka svar på studiens 
frågeställning. Studiens syfte används även 
för att få svar utifrån olika teman. En 
handskriven mind mapp ritas upp för att få 
en bättre överblick över de olika teman som 
upptäcks. 

Steg 4 
Granskning av teman samt se vad det finns 
för samband mellan olika teman.  

I fas fyra väljs de teman ut som är bäst 
lämpade för studiens syfte. De övriga teman 
tas bort. 

Steg 5 
Reflektera över valda teman. I denna fas 
definieras och namnges teman.  
 

De tre huvudteman som blev kvar fick ett 
”namn” i fas fem. 

1. Informationskanaler och intern 
kommunikation 

2. Pull och push informationsleverans 
3. Krav och kravspecifikation 

De teman som valts ger grund till studiens 
teorier eftersom de besvarar studiens syfte 
och frågeställningar. 
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Steg 6 
Sammanställa resultatet i en löpande text, 
detta för att läsaren ska kunna bilda sig en 
uppfattning om resultatet av analysen.  

I sjätte och sista fasen av den tematiska 
analysen skrivs resultatet ner. 

 
Till studiens första frågeställning används en empiristyrd tematisk analys. 
Tematisk analys: Till och börja med har empirin som samlats in via intervjuer och det teoretiska 
ramverket analyserats var för sig utifrån de olika huvudtemana. Empirin och teorierna har 
sedan jämförts för att få fram likheter och skillnader mellan verklighet och teorin i studien. 
Samt för att se om dessa kan kopplas samman för att förstå vad de har gemensamt. Detta för 
att sedan komma fram till ett resultat. Sist presenteras resultat och slutsatser utifrån detta. Se 
huvudteman i tabellen ovan steg 5. 
 
Till studiens andra frågeställning används en dataanalys som tar fram kategorier. 
Dataanalys: Till och börja med har empirin som genererats via studiens utvecklingsarbete och 
framtagningen av en kravspecifikation utifrån intervjuerna och genom samrådande med den 
berörda organisationen analyserats. Det teoretiska ramverket analyserades, var för sig utifrån 
de olika kategorierna. Kategorierna utvecklas genom det praktiska arbetet i utvecklingsfasen 
samt vid framtagningen av kravspecifikationen. För att får stöd vid utvecklingsarbetet används 
tidigare erfarenheter samt litteratursökning inom ämnet. Empirin och teorierna har sedan 
jämförts för att få fram likheter och skillnader mellan verklighet och teorierna i studien. Samt 
för att hitta gemensamma aspekter. Detta för att sedan komma fram till ett resultat. Sist 
presenteras resultat och slutsatser utifrån detta. 
 
De kategorier som väljs att utgår ifrån till denna studie är: 

 Requirements engineering 

 Agil systemutveckling 

 Iterativ metod 

 Heuristiks utvärdering 

2.7 Trovärdighet 
 
Tillförlitlighet är grundpelaren i en kvalitativ forskning, det finns de fyra bedömningsgrunder 
som alla har en motsvarighet i en kvantitativ forskning. De fyra bedömningsgrunderna som 
används är trovärdighet, överförbarhet och generaliseringsbarhet, samt pålitlighet. 

2.7.1 Tillförlitlighet 
 
Blomkvist och Hallin (2015) hävdar att när bedömning av kvalitet i arbeten ska ske används 
termerna validitet och reliabilitet. Beskrivet på ett enkelt sätt innebär validitet att rätt sak 
studeras och reliabilitet innebär att forskaren använder rätt sätt när han eller hon studerar 
något. Även Jacobsen (2002) förklarar att det finns två begrepp som är oerhört viktiga, vid 
användning av en kvalitativa metoder när det gäller studiens trovärdighet och dessa är validitet 
och reliabilitet. Validitet kan beskrivas som studiens giltighet samt att rätt saker mäts på rätt 
sätt. Fortsatt beskriver han att reliabilitet kan beskrivas som studiens tillförlitlighet och 
trovärdighet. Detta innebär att studien ska gå att lita på och att studien ska utföras på ett 
trovärdigt sätt. Vilket innebär att om studien skulle genomföras av en annan person och den 
personen skulle komma fram till samma resultat, då har studien en stark tillförlitlighet. 
Personerna som intervjuas för studien bidrar till studiens resultat, detta eftersom 
organisationen varit behjälpliga och valt ut personer med kunskaper inom studiens inriktning. 
De har även valt ut personer till intervjuerna som bidrar med olika åsikter eftersom de är både 
sändare och mottagare av informationsflödet internt. Intervjupersonerna har även varit av 
varierande ålder och kön.  
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2.7.2 Trovärdighet  
 
Bryman (2011) menar att trovärdighet kan beskrivas som en liknelse med intern validitet (inom 
kvantitativ forskning). Där säkerställs att reglerna vad gäller forskningen följs. Samt att 
personerna som ingår i forskningen får ta del av undersökningen. 
 
Vad det gäller denna studie kontrolleras intervjumaterialet av den berörda organisationen 
innan publicering. Respondenterna i studien är anonyma. Intervjupersonerna är valda av 
organisationen för att få personer som är lämpade för de semistrukturerade intervjuerna vad 
det gäller studiens inriktning. De teorier som ligger till grund för denna studie hämtas från 
vetenskapliga artiklar och litteratur inom ämnet. Teorierna ger mer bredd då liknade ämnen 
kan användas. Utifrån empirin och den teoretiska grunden kan denna studie ses som trovärdig. 

2.7.3 Överförbarhet, generaliseringsbarhet  
 
Bryman (2011)  beskriver att extern validitet är motsvarade (inom kvantitativ forskning), där 
undersöks om resultaten kan tillämpas i liknade undersökningar samt att det går att skapa 
spårbarhet. Vid användandet av en kvalitativ inriktning är det viktigt att ge detaljerade 
beskrivningar under undersökningen nästan som en databas, där andra forskare kan titta och 
kontrollera om resultatet kan utnyttjas i andra miljöer eller till andra undersökningar. Bryman 
(2011) menar även att överförbarhet beskriver hur resultatet är användbart i andra miljöer, 
vilket innebär att resultatet ska till exempel kunna användas i andra liknande organisationer. 
 
Denna studie kan användas av andra studenter för vidare forskning. Eftersom beprövade 
metoder används i studien, de intervjupersonerna som väljs kan anses som trovärdiga, 
teorierna som är utvalda till studien, analyserna i studien samt bearbetning av studiens empiri 
är också trovärdigt. Detta påverkar studiens trovärdighet. Då intervjufrågorna inte lämnats ut 
i förväg bidrog detta till att personerna inte kunde påverkas av andra utan svaren kan anses 
som trovärdiga. 

2.7.4 Pålitlighet  
 
Bryman (2011) anser att reliabilitet är motsvarande (inom kvantitativ forskning), vilket innebär 
att resultatet kan användas vid en liknande studie. Eftersom en studie som utförs som ett 
examensarbete oftast är tidsbegränsad, kan överförbarheten även uppfattas som åsidosatt på 
grund av att en noggrann undersökning skulle ta väldigt lång tid för att få rätt resultat.  
 
För att utöka studiens pålitlighet används referenser från vetenskapliga artiklar och litteratur 
inom området. Jag anser dessa referenser har hög reliabilitet då erkända författare har används 
för detta syfte och de har bidragit till den vetenskapliga domänen i denna studie. Dessa anges i 
referenslistan.  Dessa ligger sedan till grund för hela forskningsprocessen i denna studie, både 
vad det gäller teorierna i studien samt olika metoder och riktlinjer med mera. Detta kan anses 
som trovärdiga samt pålitliga tekniker vid genomförandet av detta examensarbete. Eftersom 
denna studie är tidsbegränsad ges endast ett övergripande resultat. 
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3 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och 
frågeställningar som formulerats.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
 
I följande kapitel beskrivs den teori som ger en teoretisk grund för att besvara studiens 
frågeställningar.  
 
För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen ”Vilka problem har en offentlig 
organisation med informationsflödet? ” beskrivs följande områden i det teoretiska ramverket:  

 Informationskanaler och intern kommunikation  

 Push och pull informationsleverans   

 Krav och kravspecifikation 

Empirin i denna studie som samlades in via intervjuer genererade olika teman via en tematisk 
analys, och dessa ligger till grund för de valda teorierna, vad det gäller första frågeställningen. 
Det är viktigt att få en teoretisk grund inom de olika områdena för att kunna jämföra samt att 
se likheter och skillnader mellan teori och empiri. Vilka krav och behov finns som ska ligga till 
grund för kravspecifikationen, detta fås fram genom intervjuerna och genom teorin i studien. 
Informationskanaler och intern kommunikation behandlas därför att det är viktigt att få fram 
vilka kanaler organisationen använder sig av idag och hur fungerar de, sedan jämföra detta mot 
teorin. Push och pull informationsleverans behandlas då det är av stor vikt att både via empirin 
och teorin få fram vilket sätt som är bäst lämpat för att förmedla information inom en 
organisation. Teori och empiri jämförs för att se om det skiljer sig åt eller kommer fram till 
samma slutsats. Krav och kravspecifikation behandlas då det är av stor vikt att i ett tidigt skede 
involvera användaren, detta för att få fram vilka problem organisationen har med sitt 
informationsflöde. Empirin genererar sedan en kravspecifikation som ska ligga till grunden för 
en utvecklingsprocess. Denna teori behandlas även under frågeställning två i denna studie 
eftersom den är involverad i Requirements engineering processen. 
 
För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen ”Hur kan en kravspecifikation bidra 
till en effektivisering av informationsflödet inom en offentlig organisation?” beskrivs följande 
områden i det teoretiska ramverket: 

 Requirements engineering 

 Systemutvecklingsprocessen 

 Heuristiks utvärdering 

Requirements engineering behandlas därför att det är en väl beprövad process inom Design 
Science som ger bra guidning genom systemutvecklingsprocessen. Den är även vägledande vad 
det gäller att utifrån kundkrav ta fram bra lösningar som kan förbättra informationsflödet inom 
organisationen. Requirements engineering, systemutvecklingsprocessen och heuristiks 
utvärdering behandlas för att få kunna påvisa kopplingen genom hela framtagningen av 
kravspecifikationen och utvecklingsarbetet genom en agil och iterativ utvecklingsprocess, som 
styrs av kundkraven. Empirin och teorierna har sedan jämförts för att få fram likheter och 
skillnader mellan verklighet och teorin i studien. Samt för att hitta gemensamma aspekter. 
Teorierna används även för att få beprövade riktlinjer att ha som grund vid Requirements 
engineering’s processen. Samt för att kunna besvara den andra frågeställningen i studien. 

3.2 Informationsflödet inom en offentlig organisation 
 
Tidigare forskning har gjorts genom ett examensarbete på Högskolan i Gotland av två elever år 
2010. Deras titel på arbetet är ”Kvalitetsförbättring av informationsflödet” – en studie på 
Försäkringskassan enhet sjuk- och aktivitetsersättning utland. Där undersöker de bland annat 
informationsflödet på enheten. Hammerin och Hedman (2010) undersöker informationsflödet 
för att skapa ett effektivare informationsflöde där informationen är lätt att finna för personalen. 
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Deras lösning på problematiken med det interna informationsflödet är att skapa rutiner och 
öka dokumentering av informationsflödet. Vilket innebär att arbetet för medarbetarna blir 
lättare att utföra samt att de behöver ägna mindre tid åt att leta efter information. Det har även 
framkommit att ansvaret fördelas på fler medarbetare för att minska arbetsbelastningen.  
 
Tidigare forskning har även gjorts genom ett examensarbete på Högskolan i Jönköping av två 
elever år 2010. Deras titel på arbetet är ”Det optimala intranätet: Fallstudie hur intranätet för 
ett utbildningsföretag bör utvecklas utifrån ett medarbetarperspektiv”. Abadi och Jacobs 
(2010) undersöker i sin studie vilka funktioner som efterfrågas av medarbetarna samt om all 
information och kommunikation bör ske via ett intranät? I studien framkom att funktioner som 
efterfrågas vid användningen av intranätet är ett login för alla program, kunna välja 
informationen som fås, filtrera vad som kommer upp på förstasidan på intranätet, få notis vid 
viktig information på skärmen samt ha en sökfunktion på intranätet. De undersöker även vilka 
andra kanaler förutom intranätet som medarbetarna tycker bör finnas? Problemen med 
informationen som sänds ut internt upplevs bristfällig, detta gäller både mottagare och sändare 
enligt deras studie. I deras studie framkom att andra kommunikationskanaler för intern 
kommunikation förutom intranätet är fysiska möten, nyhetsbrev och personaltidning. 

3.3 Informationskanaler  
 
Vilka informationskanaler används idag inom de flesta organisationer? Enligt Heide (2002) 
finns det idag många olika informationskanaler inom en organisation. Han hävdar att de som 
används mest inom en organisation är intranätet och e-mail. Fortsatt menar Heide (2002) att 
intranätet kan beskrivas som en informationskanal där information hämtas av de anställda 
själva. Inom organisationer idag finns en stor insikt om informationstekniken förmåga till 
förbättring av informationsförmedling. Vilket innebär att organisationens personal kan få den 
information de behöver för att utföra sina arbetsuppgifter samt att få övrig information som de 
behöver för att alla i organisationen ska stäva åt samma håll.  Heide (2002) förtydligar även att 
användaren själv hämtar den information de anser sig behöva genom intranätet. Detta ställer 
stora krav på medarbetarna. Fortsatt beskriver han att det som är positivt med intranät är att 
det kan användas oberoende av tid och rum. En annan informationskanal som Heide (2002) 
beskriver är e-mail, vilken han anser är den betydelsefullaste funktionen för kommunikationen 
inom en organisation eller företag. E-mail kan beskrivas som en samtalsliknad 
kommunikationsform. Både e-mail och intranätet är informationskanaler som har används av 
organisationer i många år, de flesta känner sig nöjda med dessa informationskanaler. Detta 
eftersom de elektroniska kanaler kan användas vilken tid på dygnet som helst. De problem som 
kan finnas med dessa kanaler är att för mycket oväsentlig information skickas ut och det kan 
vara svårt att gallra mellan viktig information och informativ information. Park och Chen 
(2007) lyfter fram att under senare år har både funktionerna och teknologin utvecklats i hög 
takt var det gäller smartphones. McCarthy (2014) hävdar att vad det gäller mobila plattformar 
spås marknaden utvecklas framåt genom mobila applikationer. Marknaden för detta spås 
fortsätta växa i en stadig takt i många år. Branschens framtid har en väldigt god prognos. För 
att argumentera för detta ämne är det följaktligen en utveckling som både samhället och 
organisationer bör bli delaktig av. Det är ett bra sätt att bli mer rörlig på sin arbetsplats men 
ändå inte missa viktig information som skickas ut inom organisationen. Samt att en 
smartphone är lätt att ta med sig överallt.  
 
Både intranätet och e-mail är bra och effektiva som informationskanaler, men det kan vara 
svårt att hitta relevant information för de anställda inom organisationen. Ibland behöver viktigt 
information förmedlas till alla inom organisationen, hittar alla informationen om 
informationen förmedlas via e-mail eller intranätet?  Är alla medarbetare på sin plats eller är 
dom ute i verksamheter? Finns det något annat sätt att få ut viktig information? En annan 
informationskanal som organisationen inte använder sig av idag är en mobil applikation, kan 
en app förbättra informationsflödet vad det gäller viktig information? 
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3.3.1 Intern Kommunikation 

Nilsson och Waldermarson (2007) lyfter fram vikten av att kommunikation innefattar även 
informationsförmedling, de menar att kommunikation kan beskrivas som en process där minst 
två personer är inblandade. För att kunna förmedla information måste det alltså finnas en 
mottagare och en sändare. Det är av stor vikt att både sändaren och mottagaren har samma 
uppfattning av informationen förmedlas. Det innebär att den som sänder information måste 
tänka på hur mottagen uppfattar informationen och formulera meddelande på rätt sätt. Ska 
meddelandet sändas till en eller flera personer som inte har tekniskt kunnande bör meddelande 
formulerat få ett förståeligt sätt. Nilsson och Waldermanson (2007) framhåller även att 
kommunikation är grunden för överföring av ett budskap. Vilket innebär att de gemensamma 
faktorerna för kommunikation är sändare, budskap, mottagare samt vad den används till 
exempel inom en organisation. Heide, Johansson och Simonsson (2005) anser att 
kommunikation är en viktig ingrediens för att en organisation ska kunna fungera och överleva, 
vilket innebär ingen kommunikation är det samma som ingen organisation. Fortsatt förklarar 
de att inom en organisation är kommunikation den aktivitet som används mest och att 
organisationsmedlemmarna ska stäva efter att gemensamt nå organisationens gemensamma 
mål. Syftet med detta är även att uppnå organisationens mål, vilket är att förenkla vardagen och 
effektivisera verksamheten. Att kommunicera kan beskrivas som att utföra aktiviteter 
gemensamt, skapa förståelse inom organisationen och det innebär att villkoren ges för att alla 
inom organisationen ska arbeta mot gemensamma mål. Fortsatt förklara de att kommunikation 
ligger till grund för att få en gemensam totalbild och överblick inom organisationen. I många 
organisationer anser medarbetarna att de inte alltid får den information de behöver för att 
känna gemenskap och att kunna utföra sitt arbete. Detta även fastän deras e-mail inkorg är 
överfull. Det är ofta att för mycket information förmedlas via e-mail, vilket kan vara svårt för 
medarbetaren att sålla ut vilket är viktig information och vad är mindre viktig information.   

För att kunna lösa detta problem vore det bra att undersöka om ett annat forum för viktig 
information skulle avhjälpa detta problem, alltså att endast skicka ut viktig information via en 
mobil plattform. Detta skulle även generera i att medarbetaren inte behöver sålla i sin inkorg 
och kanske missa viktig information utan de får viktig information på ett sätt och vanlig 
information som kan läsas vid ett senare tillfälle genom e-mail. Skulle information förmedlas 
via en mobil smartphone skulle det även innebära att de inte heller behöver vara låsta till en 
dator, tablet eller en laptop. En smartphone är lättare att ta med sig ut i verksamheten då men 
är mindre och lättare att förvara. Denna studie är inriktad på att hitta en ny kanal för att 
förmedla viktig information på, samt att kanalen den förmedlas bör vara av mobil karaktär 
samtidigt är det viktigt att den är användarvänlig. 

Fortsatt förklarar Heide et al. (2005) att 2000-talets globalisering skapar nya utmaningar för 
organisationer. De anser även att förändringstakten har ökat för organisationer i dagens 
arbetssamhälle. Detta gör att kommunikation är oerhört viktigt för alla organisationer, bland 
annat för att de anställda ska känna sig trygga och samspelta. Detta innebär att det idag finns 
ett stort behov av en väl fungerande internkommunikation. 

Heide et al. (2005) beskriver att information kan beskrivas som en enkelriktad och att 
kommunikation är dubbelriktad process. Så kallad sändare-mottagare- modellen, men de 
framhåller att synen på detta är både ett för enkelt sätt och gammalmodigt sätt att se på 
kommunikation. De menar att istället att modellen nu kan ses som tvåvägs. Detta för att 
sändaren formulerar och skickar informationen och mottagaren som tar emot informationen 
måste förstå den. Detta ställer större krav på sändaren eftersom informationen som sänds 
måste anpassas efter vem mottagaren är.  

Heide, Johansson och Simonsson (2005) framhåller att bland annat organisationers sätt att 
kommunicera i dagsläget är vi a e-mail, intranätet med mera. Om det jämförs hur det var förr i 
tiden, då informationen skickades via manuell internpost och förmedlades via möten alltså öga 
mot öga med mera. Vilket innebär att de moderna kanalerna inte är tids- och rumsberoende på 
samma sätt som tidigare.  

Heide et al. (2005) sidan 43, förtydligar att de finns olika typer av intern kommunikation: 

1. Den informativa funktionen 

Vilken är till för att personalen ska få den information de behöver för att utföra sitt 
arbete. Denna är en oerhört viktig funktion. 
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2. Den regulativa funktionen: 

Vilket innebär kommunikation inom ämnet regler, policy, normer och värderingar. 

3. Integrationsfunktionen: 

Vilket innebär att styra organisationsmedlemmarna åt samma mål genom att fördela 
arbetsuppgifter och informera om arbetsgruppindelningar med mera.  

4. Ledningsfunktion: 

Vilket innebär att cheferna ska få personalen att känna gemenskap och sträva åt samma 
håll vad det gäller de gemensamma målen inom organisationen. 

5. Den övertalande funktionen 

Vilket innebär att cheferna leder personalen för att utföra något speciellt. Detta hänger 
ihop med punkt 4. 

6. Socialiseringsfunktionen: 

Denna funktion innebär att personalen blir informerad hur det går till inom 
organisationen. Vad som får berättas vidare utanför organisationen och vem som man 
ska kontakta internt i olika lägen med mera. 

 

Denna indelning kan ses ur forskningsperspektiv alltså vilken utgångspunkt man forskar om. 
Denna studie är inriktad på punkt ett den informativa funktionen. 

Heide et al. (2005) förtydligar att tidiga amerikanska teorier ligger till grund för forskningen 
inom organisationskommunikation. Under hela 1900-talet har forskning inom ämnet pågått. 
Däremot har den vetenskapliga forskningen endast varit en biprodukt till övriga ämnen som 
studerats. Detta är inte något negativt utan kommunikation hör ihop med många områden. 
Heide et al. (2005) lyfter även fram att de finns de som anser att inom ämnet 
organisationskommunikation finns det en skiljaktighet mellan teori och praktik. Fortsatt 
hävdar de att det inte är fallet. Forskning inom detta ämne har genererat många teorier som 
även kan användas rent praktiskt inom olika organisationer. En inriktning vad det gäller 
organisationsprocesser är detta ett viktigt fokus att inrikta vidare forskning på, det genererar 
även nytta rent praktiskt. Ett exempel på detta är som tidigare beskrivs att en organisation inte 
överlever utan kommunikation. Heide et al. (2005) menar även vad det gäller intranätet som 
kommunikationskanal, hävdar de även att det är ett betydande problem för 
organisationsmedlemmarna genom att de inte lätt hittar den information de behöver. 
Ytterligare svårigheter för organisationsmedlemmarna är att kunna sålla viktig information 
från allmän information. Tidigare forskning visar även att om det finns för mycket information 
att tillgå blir det svårt för den enskilde medarbetaren, vilken kan innebära att det uppstår 
svårigheter att utföra sina arbetsuppgifter. Som tidigare nämndes gäller detta problem även om 
det är för mycket e-mail i inkorgen, där det är svårt att sortera ut vad som är viktigt.  De 
beskriver även problem med att tolka informationen som finns. Detta innebär att de som 
förmedlar informationen bör tänka en extra gång hur dom formulerar sig för att alla kan förstå 
budskapet. 

Heide et al. (2005) understryker vikten av att organisationer använder sig av både kanaler för 
förmedling av kommunikation och information samt tillgång till information när det behövs. 
De forum som bör finnas är öga mot öga, exempelvis olika former av möten. Det behöver även 
finnas tillgång till virtuella forum till exempel mail-listor och forum för gruppdiskussioner. 

Heide et al. (2005) lyfter fram att forskningsfältet inom förändring inom organisationer har 
studerats under lång tid. Vad det gäller förändringar för kommunikationen internt har inte 
många forskningar gjorts. De menar därför att forskningen bör fortsätta inom området 
eftersom det behövs fler inriktningar på forskningen. Detta eftersom vi i dagens affärsvärld 
lever i en föränderlig värld genom teknikens utveckling. Fortsatt är det vad det gäller 
kommunikation (vilket är beskrivet innan) oerhört viktigt för organisationens överlevnad. Det 
är därför viktigt att fortsätta forskningen inom området, samt att hitta nya fungerande 
lösningar för förmedlingen av information som är till nytta för organisationer av olika slag. 
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Heide et al. (2005) betonar även att inom organisationen ligger det en allt större press på de 
anställda att själva söka den information de behöver för att hålla sig uppdaterande i vad som 
händer inom organisationen samt den information de behöver för att utföra sitt arbete. Vilket 
skulle underlätta för de anställda inom organisationen att få viktig information via en annan 
informationskanal samt att en bra lösning skulle kunna vara en mobil lösning då de kan ta emot 
informationen oavsett tid och rum.  

3.4 Push och pull informationsleverans 
 
Det finns olika sätt att få information, det kallas push och pull. Lundgren (2009) förklarar att 
push och pull (trycka och dra) innebär att när informationen skickas kallas det push och när 
den enskilde medarbetaren söker information själv kallas det pull. Oftast är det en stor fördel 
av att använda sig av push funktionen. Detta eftersom det kan vara svårt att gallra bland all 
information som finns att tillgå. Vilket innebär att pull då inte fungerar på ett fullgott sätt. 
Följaktligen är det viktigt att vidareutveckla informationsflödet. Heide (2002) betonar även när 
det gäller pull att det är upp till den enskilde användaren på organisationen att söka och hålla 
sig uppdaterad i informationsflödet. Detta ställer stora krav på de anställda inom en 
organisation. 
 
I Heides (2002) studie på Ericsson Mobile Communications framkommer att pull funktionen 
är det mest tilltalande sättet att få information. De berörda i studien menar att personalen då 
har mer frihet att läsa informationen när de vill och när det passar. Då respondenternas 
åldersintervall låg mellan 32-34 år vilket anses som en låg medelålder ansåg han att det berodde 
på detta. I den åldern är det vanligt att vara intresserad av ny teknik. Begreppen pull och push 
är relevanta i denna studie då respondenterna på den berörda organisationen är positiva till en 
push funktion via en smartphone. Pushfunktionen är att föredra då det gäller viktig 
information. Heide (2002) förtydligar att vid användandet av intranätet är pull-modellen att 
föredra. Detta innebär att de anställda inom organisationen måste aktivt hämta information 
själva. Detta kan sammanfattas som att vid förmedling av information via intranätet är pull 
funktionen det sätt som är att föredra och vid förmedling av information via smartphones är 
push funktionen att föredra. 
 
Hayes-Roth (2006) hävdar för det första att fördelarna med pull funktionen är åtkomst till all 
information, inte endast delar av informationen. För det andra är det att få information som är 
relevant för just dem. För det tredje är det att få information vid rätt tidpunkt. Nackdelar med 
pull funktionen är att informationen som söks inte hittas. Samt när viktig information behöver 
förmedlas snabbt och personalen inte har uppe intranätet på skärmen hela tiden och då missar 
informationen. Vad det gäller push funktionen är fördelarna att få rätt information vid rätt 
tillfälle.  Det som är viktigt att tänka på är att endast skicka relevant och viktig information via 
push. Nackdelar vid push är att information som inte är viktigt kan skickas ut på detta sätt. Vad 
som händer då är att personalen som får ett push meddelande exempelvis via sin smartphone 
som är viktigt inte kontrollerar vad det står i meddelandet. Personen tänker att det gör jag 
senare. Då försvinner hela idén med att skicka viktiga meddelande snabbt. Vad det gäller att 
personalen slutar att använda sig av pull, utan förväntar sig att få all information via push 
hävdar Hayes-Roth (2006) att följaktligen är det inte på detta vis. Båda alternativen är bra och 
det gör personalen mer produktiv.  Hayes-Roth (2006) argumenterar mot idén att pull är den 
bästa lösningen vad det gäller förmedling av information. Han hävdar att det är bäst att ha en 
lösning som inkluderar både pull och push när det gäller informationsflödet. Båda funktionerna 
bör finnas för att komplettera varandra. Det är både viktigt att få viktigt information via push 
och att kunna hämta information när den behövs. Slutsatsen av detta är att all IT-arkitektur 
behöver stödja både pull och push. Detta för att fördelarna med båda funktionerna är bra på 
olika sätt. Samt att båda varianterna att förmedla information behövs för att få ett bra 
fungerande informationsflöde. Detta kan sammanfattas som att både Heide (2002) och Hayes-
Roth (2006) förespråkar att den bästa lösning vad det gäller informationsförmedling är en 
kombination av push via en smartphone och pull via intranätet. Vid informationsförmedling 
internt är det en stor fördel att använda sig av båda informationskanalerna, för att uppfylla båda 
funktionerna med informationsförmedling. 
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3.5 Requirements Engineering, RE  

3.5.1 Varför behövs krav? 
 
För att kunna göra förändringar för ett informationsflöde är det oerhört viktigt att börja i rätt 
ände. För att slutprodukten ska både bli användarvänlig och väl fungerande bör man börja att 
samla in kvar från användarna. Detta för att förstå hur fungerar organisationen idag och hur 
kan informationsflödet förbättras. Hull, Jackson och Dick (2011) menar att nyckeln till 
Requirements engineering är en väl fungerande process, detta avgör hur snabbt och effektivt 
en lösning för utveckling av produkten eller ett system kan ske. De anser även att kraven är till 
hjälp för själva systemutvecklingen. Vidare beskriver de att många projekt går fel eftersom att 
kraven inte organiserats på rätt sätt och detta resulterar i att produkten eller systemet blir 
misslyckat. Det kan få som konsekvens att system eller produkt inte fungera i slutändan. Vidare 
förklarar de att det är viktigt att i början av projektet fånga upp behov och krav utifrån 
användare och utvecklare. Vilket innebär att i ett tidigt skede utveckla en produkt som uppfyller 
de framtagna kraven. Det gäller även att sålla ut de viktiga kraven och prioritera rätt saker då 
det inte går att uppfylla alla önskningar. Robertson och Robertson (2006) förklarar att vid 
framtagning av krav är det viktigt att tänka på att formulera kraven som ett krav och inte som 
en lösning på ett problem. Detta därför att man ska vara öppen för olika lösningar och arbeta 
på ett iterativt sätt, samt för att kunna ändra krav och funktioner under kravframtagningen och 
utvecklingsarbetet. Det som är viktigt med slutprodukten är att kunden blir nöjd med resultatet. 

3.5.2 Vad är krav?  
 
Hull, Jackson och Dick (2011) förklarar att krav är vad som identifierar en process eller en 

produkt eller en design. Vilka är kraven och hur ska dom utformas? Robertson och Robertson 

(2006) menar att de bästa produkterna eller applikationerna skapas när utvecklaren har 

förstått vad den ska åstadkomma för användaren och hur den ska utvecklas för att nå målet 

med kraven. För att åstadkomma detta är det viktigt att ta reda på, vilket behov har 

användaren och hur passar produkten in i organisationens arbetssätt och mål. Samt för att 

kunna kontrollera att de framtagna kraven uppfylls enligt den framtagna kravspecifikationen, 

är det viktigt att kraven förklaras på ett tydligt sätt. Detta för att det är då lätt att se om kravet 

har uppfyllts. 

3.5.3 Requirements Engineering och krav 
 
Hull, Jackson och Dick (2011) har preciserat följande aspekter som viktiga komponenter i 
kedjan av Requirements Engineering:  

 Söka efter krav  

 Ta fram krav  

 Utföra Analyser  

 Kommunicera med intressenterna angående kraven  

Vilket kan beskriva genom att söka efter krav (exempelvis genom intervjuer), ta fram krav 
(genom att skriva en kravspecifikation utifrån intervjuerna, samt via möten med 
organisationen), analysera (utföra analys på kraven utifrån empirin och jämföra detta med 
teorierna i studien) samt prova kraven (genom möten med den berörda organisationen för 
feedback samt demonstration av lösningsförslaget) samt kommunicera med intressenterna 
angående kraven (exempelvis genom en uppföljningsintervju efter demonstration av ett 
lösningsförslag). 
 

3.5.4 Intervjuer 
 
En väl använd metod för att få fram krav är att använda sig av intervjuer. Hull, Jackson och 
Dick (2011) hävdar att det är viktigt att få användarna involverade i utvecklingsarbetet. Detta 
för att få åsikter ur den verkliga miljön. Man bör även tänka på att inte använda ett tekniskt 
språk vid intervjuerna utan vanligt lättförståeligt språk. Det är även viktigt att intervjua flera 
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personer för att gå olika infallsvinklar, då alla oftast inte har samma uppfattning av upplevda 
problem. Intervjuerna leder även till att få problemen mer specificerade och inte endast få fram 
en generell problemförklaring. Intervjuerna transkriberas och analyseras för att sedan ligga till 
grund för utveckling av kraven och hur de bör hanteras. Fortsatt lyfter Hull, Jackson och Dick 
(2011) fram vikten av att redan i ett tidigt stadie, bör användarna var med vid 
kravframtagningen. Detta är viktigt för att rätt krav ska finnas med i kravspecifikationen, 
kraven bör även vara realistiska och inriktade på lösningar av problemen, vilket innebär att den 
tekniska lösningen inte ska finnas med i början utan fokus ska ligga på en problemlösande 
kravspecifikation. Kotonya och Sommerville (1998) menar att intervjuer är en vanligt 
förekommande teknik för kravinsamling. Det finns två sorters intervjuer som de 
rekommenderar, det är en privat intervju med förutbestämda frågor och en mer öppna intervju 
utan några förutbestämda frågor. Man kan även frångå de förutbestämda frågorna, för en mer 
öppen intervju. Båda sätten är ett bra sätt att få användarnas synpunkter och en inblick i 
verksamheten. Fortsatt menar de att intervjuer är ett väldigt bra och effektivt sätt för 
utvecklaren att förstå det verkliga problemen och för att kunna ta fram en generell 
kravspecifikation. De menar även att de finns två huvudsakliga grunder för effektiv 
intervjuteknik och det är att den som intervjuar är lyhörd till vad intressenterna vill säga samt 
att ge en start fråga för att intressenterna ska förstå innebörden i frågan och komma vidare i 
diskussionen angående kraven.  
 
Det är viktigt att lyssna på alla intressenterna för att sedan transkribera och analysera 
intervjumaterialet. Efter det sammanställa en kravspecifikation som sedan ligger till grund för 
systemutvecklingen. Det är även viktigt att intressenterna får vara med och godkänna 
slutprodukten när programmeringsbiten är färdig. Eftersom en iterativ metod används kan 
ändringar göras även efter att slutprodukten är färdig. 

3.5.5 Kravprocessen 
 
Hull, Jackson och Dick (2011) sid 7-8 definierar följande punkter som bör ingå i kravprocessen: 
 

Kraven bör sammanställas i en kravspecifikation 
 
Processen för produkten: Bör innehålla en beskrivning över processen hur slutprodukten ska 
användas samt en beskrivning över produktkraven som utvecklas för att motsvara kraven 
(kravspecifikationen). 
 
Produktens egenskaper såsom användbarhet, säkerhet, prestanda samt övriga egenskaper 
vilka kan variera beroende på vilken produkt som utvecklas. 
 
Kravspecifikationen bör skrivas på ett sådant sätt att alla inblandade parter förstår 
innebörden. 
 
Kraven bör vara mätbara eller testbara. 
 
Kraven är nödvändiga vid utvecklingen av en produkt eller ett system. Det är lika viktiga att 
ta fram kraven i början av processen som att följa upp kraven i slutskedet. Nya krav kan 
tillkomma under processen eller vissa krav kan komma att ändras. Kraven har som syfte att 
definiera vad som ska utformas och utvecklas samt hur lösningen ska testas och godkännas.  
 
Kraven kan komma från många olika källor såsom användarna och annan berörd personal 
som exempelvis utvecklarna av systemet. 
 

 

3.5.6 Requirements Engineering processen 
 
Requirements engineering är en fas som ingår i utvecklingen av ett informationssystem. Det är 
en avgörande del av processen vilket bidrar till att användare och kunder blir nöjda vad det 
gäller förväntningar och behov det framtida informationssystemet eller förändringar gällande 
det befintliga informationssystemet. 
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Modellen nedan visar de huvudsakliga sekvenserna och aktiviteterna i en Requirements 
engineering process, processen sker interaktiv vilket innebär att det finns möjlighet att gå 
tillbaka till föregåendes steg eller göra om hela processen flera gånger. Detta kan utföras tills 
kunden är nöjd med resultatet: 
 
 

 
 
Figur 3.3. Model of the requirements engineering process. Kotonya och Sommerville (1998, s. 
32).  
 

3.5.7 Requirements engineering’s processen 
 
Kotonya och Sommerville (1998) sid 32-33 preciserar följande punkter som bör ingå i 
Requirements engineering processen: 

 Requirements Elicitation (Kravinsamling) 

 Requirements analysis and negation (Kravanalys och förhandling) 

 Requirements documentation (Kravspecifikation) 

 Requirements validation (Kravvalidering) 

3.5.8 Requirements Elicitation  
 
Krav tas fram tillsammans med kund och användare. Kraven kan även samlas in från genom 
litteraturstudier. Requirements elicitation skulle kunna beskrivas som det gemensamma 
namnet för alla involverade aktiviteter vad det gäller framtagning av krav för, till exempel för 
en organisation. För utvecklare med kund och slutanvändare betyder det att ta reda på mer 
vilket problem som skall lösas, vilka tekniska delar som bör ingå i kravprocessen.  Detta gäller 
både hårdvara och mjukvara. Vad som ytterligare ingår i denna process är att samla in krav och 
behov från kunden och slutanvändaren. Samt att ta reda vilka informationskanaler 
organisationen har idag och hur det går att vidareutveckla. 
 

3.5.9 Requirements analysis and negation 
 
I detta steg ska kraven analyseras och konflikter gällande kraven löses genom förhandlingar 
med kunden, varvid de slutliga kraven förhandlas fram. Denna process är nödvändig då olika 
krav från olika intressenter kan krocka med varandra och ett val måste göras angående vilket 
krav som ska väljas. Detta steg är tätt sammanlänkat med requirements elicitation. I detta steg 
är det viktigt att få fram överenskomna krav med kund och slutanvändare. Kraven ska vara 
kompletta och konsekventa. Kraven bör inte heller vara otvetydiga för att en systemutvecklare 
inte ska missförstå syftet med kravet. Genom analysen kan även missade krav läggas till, 
konflikter mellan kraven kan justeras och svårförståeliga krav kan tas bort. Det är även viktigt 
att kontrollera om några krav överlappar varandra och om det finns orealistiska krav som också 
ska tas bort när detta upptäcks. Finns det krav som är för ambitiösa måste ett val göras om det 
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ska vara med på kravspecifikationen. Oftast har kunden en klar bild av vad det vill ha och då är 
det utvecklarens roll att förstå helheten och välja de funktioner som är bäst lämpade för syftet. 
Alla krav kan inte tas med utan man får komma överens med kund och slutanvändare vad som 
är mest lämpligt. 

3.5.10 Requirements documentation 
 
En kravspecifikation skapas, den bör vara förståelig för alla parter. Vilket innebär att den ska 
vara skriven på ett lättförståeligt språk och utan att använda facktermer. Ett dokument över 
systemet kan också vid behov skrivas.  
 
Kotonya och Sommeville, (1998, s. 15). The requirements document, (kravspecifikationen) 
 
En kravspecifikation bör beskriva följande: 
 

1. Vad systemet skall utföra och vilka funktioner som ska ingå. 

2. Begränsningar av egenskaper som system skall utföra.  

3. En övergripande beskrivning av systemets nya egenskaper. 

4. En beskrivning av de andra systemen som systemet måste integrera med. 

5. Information om systemets domän, tillvägagångssätt vid programmeringen. 

6. Nödvändiga steg i systemet.  

3.5.11 Requirements validation 
 
Denna process är viktigt för att upptäcka fel i kravspecifikationen. Validering innebär att 
kontrollera att dokumentet är komplett och konsekvent. Kravspecifikationen valideras genom 
att kontrollera kravspecifikationen samt att undersöka om den framtagna lösningen exempelvis 
en del av ett informationssystem uppfyller alla kraven på kravspecifikationen. Det är även 
viktigt att kunden är nöjd med lösningen.  
 
Validering är det slutliga steget i Requirements engineering. Requirements validation 
involverar kontroll av kraven, var det gäller (consistency) att kraven är konsekventa, 
(completeness) att kraven är kompletta och (accuracy) att kraven är noggrant beskrivna. 
 
Följande steg bör även ingå i processen: 
 

1. Kontrollera om kravspecifikationen är otydlig på något sätt. 

2. Kontrollera om någon information saknas. 

3. Kontrollera om några konflikter mellan kraven uppstår. 

4. Kontrollera om kravspecifikationen har några orealistiska krav. 

3.5.12 Spiralmodellen Requirements engineering processen 
 
Kotonyas och Sommervilles (1998) modell visar att de olika aktiviteterna i kravhanteringen 
vilka upprepas tills ett beslut fattats om att kravdokumentet ska godkännas. Om problem hittas 
med något krav startas spiralprocessen om till en acceptabel kravspecifikation kan tas fram i 
samarbete med kunden. Processen kan upprepas flera gånger, då processen kan blir dyrbar eller 
det inte finns resurser tidsmässigt för att fortsätta bör konstruktionsprocessen upphöra och en 
kravspecifikation tas fram ur detta. Eventuella ändringar av krav är då en del av 
kravhanteringsprocessen. 
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Figuren visar de olika aktiviteterna i Requirement engineering processen vilka upprepas tills 
kravdokumentet är helt accepterat av kunden: 
 
 
 

 
 
Figur 3.1. A spiral model of the requirements engineering process .Kotonya och Sommerville, 

(1998, s. 35). 
 
 
Kotonya och Sommerville (1998) beskriver de olika stegen i figuren i Requirements engineering 
processen. Skulle något steg inte bli godkänt upprepas cykeln. Stegen upprepas i en cykel tills 
det leder fram till ett beslut att kravdokumentet är godkänt, eller att resurserna personalmässigt 
eller ekonomiska skulle upphöra. När det är klart eller om det avslutas produceras ett slutligt 
kravdokument, då det är en iterativ process går det även att göra ändringar under 
utvecklingsarbetet. Vilket är bra för att kunden ska bli nöjd med slutprodukten. 
 
De olika aktiviteterna (stegen) i spiralmodellen: 

 Informal statement of requirements (Informellt om behov/krav) 

 Agreed requirements (Överenskomna krav) 

 Draft requirements document (Utkast till kravdokument) 

 Requirements document and validation report (Kravspecifikationer och 

valideringsrapport) 

 

 Requirements elicitation (Kravinsamling) 

 Requirements analysis and negotiation  (Kravanalys och förhandling) 

 Requirements validation (Kravvalidering) 

 Requirements documentation (Kravspecifikation) 

 Decision point: Accept document or re-enter spiral (Besluts punkt: Acceptera 

dokumentet eller gå in i spiralen igen) 

Gemensamma faktorer för Requirements engineering och agil process. Requirements 
engineering processens steg kravinsamling, kravanalys och kravvalidering är alla med i den 
agila processen. Vad som skiljer dessa åt är den stora mängden dokumentation som krävs i 
Requirements engineering. Gemensamt för agila metoder och Requirements engineering är 
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involveringen av kund och användaren samt att båda processerna använder sig av upprepade 
iterationer. Paetsch, Eberlein och Maurer (2003) menar att dessa metoder stävar åt samma mål 
och att både agil metod och Requirements engineering metod är användbara. Dessa två sätt kan 
kombineras genom att dels få riktlinjer från Requirements engineering’s processen och att 
arbeta agilt genom att begränsa dokumentationen. Det innebär även att en tät kontakt med 
kunden och användaren används och att genom att arbeta iterativt kan krav och utvecklingen 
ändras under och efter arbetets gång. Detta för att i slutänden resultera i en nöjd kund och 
användare. 
 

3.5.13 Krav och Kravspecifikation 
 
Krav är en viktig del i utvecklingsprocessen, det första steget som bör tas är att samla in krav 
som ligger till grund för ett lösningsförslag. Användaren har här en viktig roll, detta efter det är 
viktigt att de anser att slutprodukten är bra lösning samt att den är användarvänlig. Annars kan 
det resultera i att produkten inte blir använd. Det är därför av stor vikt att i ett tidigt skede 
utforma en funktionell kravbeskrivning med de framkomna behoven och kraven vad det gäller 
informationsflödet inom organisationen. Wrenne (2004) hävdar att det dokument som är till 
grund för den tekniska utvecklingen är en kravspecifikation. En kravspecifikation är en 
detaljplan för hur tjänsten kommer att se ut. Vid jämförelse mellan en produktbeskrivning och 
en kravspecifikation är den sistnämnde beskriven i en mer detaljerad form. Wrenne (2004) 
anser att det är av stor vikt att i ett tidigt skede utforma en funktionell kravbeskrivning med de 
framkomna behoven och kraven på informationsflödet i organisationen. Detta för att resultatet 
ska bli rätt från början, vad det gäller utvecklingen av informationsflödet.  
 
Kravspecifikationen kan ses som den viktiga delen som binder samman användare och 
leverantör. M. Christiansson och B. Christiansson (2006) poängterar att en kravspecifikation 
är till för att förbättra kommunikationen i organisationen. För att skapa en kravspecifikation 
samlas behov/krav i ett dokument. Detta används sedan som en länk mellan kund och 
leverantör. Inom vissa organisationer gäller detta även internt, då det finns avdelningar som är 
leverantörer och avdelningar som är kunder.  Det är viktigt att leverantören kan uttrycka sig 
språkligt på annat sätt än på ett datalogiskt språk för att kunden ska förstå allt. Det är därför 
viktigt att i ett tidigt skede ta fram en kravspecifikation. När programmeringen sedan ska ske 
är en noggrann kravspecifikation ett krav för att allt skall bli felfritt. Om kravspecifikationen är 
bristfällig kan det få betydande konsekvenser i den färdiga produkten.  
 
Robertson och Robertson (2013) förklarar att krav är något produkten måste göra för att stödja 
dess ägares verksamhet, eller en kvalitet som den måste ha för att göra det funktionellt och 
tilltalande för kunden. Det finns även krav, som i vissa system som kräver olika funktioner och 
egenskaper för att fungera med kundens redan existerande system, exempelvis som 
komplement till olika datasystem samt att de då bör vara kompatibelt med deras övriga system. 
Det finns två olika sorters krav: funktionella krav och icke-funktionella krav. Funktionella krav 
kan beskrivas som saker som systemet måste kunna utföra. Icke-funktionella krav kan 
beskrivas som vilka kvaliteter ett system måste ha, exempelvis vara användarvänlig och 
tillförlitligt.  
 
Andersen (1994) anser att en kravspecifikation är det viktigaste dokumentet i 
systemutvecklingen. Informationssystemet är till för att fungera stöd för organisationen och ge 
den hjälp som behövs för att verksamheten ska fungera bättre. Det är även viktigt att använda 
sig av användarnas medverkan vad det gäller önskemål och behov på informationssystemet, 
vilket innebär att användarna behöver involveras redan från början i ett nytt projekt samt vara 
med till slutet. Detta för att få ut ett så bra informationssystem som möjligt och som passar 
användarnas behov. Kravspecifikationen är den länk som binder samman analysen och 
utformningen i processen.  
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Andersen (1994, s. 45) framhåller att de vanligaste innehållet i en kravspecifikation är följande:  
 

Innehåll Förklaring 
Avsikten med informationssystemet 
 

Ska beskriva vilka mål som ska nås med 
informationssystemet. 
 

En övergripande beskrivning av 
informationssystemet 
 

En kort beskrivning över 
informationssystemet funktioner, samt vilka 
är systemets intressenter. 
 

Organisatoriska och personalmässiga 
förutsättningar 
 

En beskrivning om vilka åtgärder som bör 
ske organisatoriskt och personalmässigt. 
 

Informationssystemets funktioner 
 

En beskrivning över de funktioner systemet 
ska ha. Exempel vad funktionen ska göra, 
vilka skärmbilder funktionerna ska ha och 
vilken information funktioner behöver för att 
kunna utföra uppgiften. 
 

Informationssystemets generella 
egenskaper 
 

En beskrivning över egenskapskrav 
exempelvis tillgänglighet, 
användarvänlighet, säkerhet, kvalitet och 
utvecklingsmöjligheter. 
 

Funktionella egenskaper 
 

En beskrivning av egenskapskrav för den 
enskilda funktionen exempelvis frekvens, 
svarstider och kapacitet (vilka volymmässiga 
belastningar som ska klaras) 
 

Manuella funktioner 
 

De manuella funktionerna är till följd av de 
som ska automatiseras. Därför bör man 
beskriva de funktionella för sig och de 
egenskapsmässiga för sig. 
 

Dokumentation 

 

En beskrivning av kraven på dokument, kan 
vara allmän dokumentation av 
informationssystemet samt teknisk 
beskrivning, användardokumentation och 
driftsdokumentation.  
 

Utbildning 

 

En beskrivning av kraven på utbildning vad 
det gäller informationssystemet. 
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Andersen (1994, s 475) exempel på en checklista för kontroll av en kravspecifikation:  
Checklistan är endast till som grund och kan ändras beroende på vad som utvecklas. 
 
 

Riktlinjer Beskrivning 
Generellt:  

 
 

1. Fullständighet 

 
 

Är alla kraven med, eller saknas det något 
krav för att man ska täcka de aktuella 
förändringsbehoven? 

2. Korrekthet 

 

Är beskrivningen av kraven utan fel? 
 

3. Exakthet, otvetydighet, tydlighet 

 

Är alla kraven entydiga och exakta, eller 
finns det oförenligheter bland den?` 
 

4. Konsistens 

 

Är alla kraven i överensstämmelse med 
varandra, eller finns det oförenligheter 
bland dem? 
 

5. Relevans Är alla kraven helt nödvändiga för att man 
ska kunna täcka det aktuella 
förändringsbehovet? Är det möjligt att 
nyansera hur nödvändiga kraven är (absolut 
nödvändiga, önskvärda, tas med om 
kostnadsfritt), och är detta gjort? 
 

6. Kontrollerbarhet Är det möjligt att på objektivt sätt bedöma 
om ett krav är uppfyllt eller inte, när 
informationssystemet är implementerat? 
 

7. Spårbarhet Är det möjligt att spåra varje krav till 
förhållanden som behandlats i 
förändringsanalysen, eller i analysen av 
informationssystemet? Varför har kravet 
tagits med? 
 

8. Genomförbarhet Är alla krav möjliga att genomföra, det vill 
säga: klara man utifrån den aktuella 
ekonomin, bemanningen och kunskapen att 
realisera alla krav? 
 

9. Utan utformningsmässiga beslut Är kraven fria från beslut om utformning? 
Om det i ett krav fattas ett utformnings- 
mässigt beslut, är då anledningen 
acceptabel? 
 

10. Enkelt att göra ändringar Enkelt att göra ändringar: Är kravet 
formulerat på ett sådant sätt att det är lätt 
att göra ändringar utan att det får 
konsekvenser för andra krav? 
 

11. Nytta Är kravspecifikationen en bra utgångspunkt 
för det fortsatta arbetet? Är den detaljerad 
nog? 
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Syftet med informationssystemet  

1. Precision Är målbeskrivningen exakt? 

2. Mätbarhet Är det möjligt att göra en kvantitativ 
beräkning av vinsterna med 
informationssystemet? 
 

En överordnad beskrivning av 
informationssystemet 

 

1. Sammanhang Är systemets koppling till andra system 
beskriven? 

2. Krav på andra system Är kraven på de andra systemen beskrivna? 
Har man angett vad som sker om dessa krav 
inte är uppfyllda? 
 

3. Krav på systemet Är de krav som systemet måste anpassas till 
beskrivna (till exempel operativsystem, 
datakommunikationsprotokoll, 
maskinutrustning och annat)? 
 

4. Intressenterna Finns det en beskrivning av systemets 
intressenter? 

5. Pso-utveckling Har man beskrivit vad som måste ske i fråga 
om personal- och organisationsutveckling, 
parallellt med systemutvecklingen? Vilka 
blir konsekvenserna om en sådan utveckling 
inte sker? 
 

Funktionerna i informationssystem 

 

 

1. Fullständighet Finns det en komplett lista över systemets 
funktioner? 
 

2. Kvaliteten på beskrivningen Är beskrivningen av varje funktion exakt, 
otvetydig och detaljerad nog? 
 

3. Enbart 

funktionsbeskrivning 

Är beskrivningen av funktionen fri från 
egenskapskrav? 

 

3.6 Systemutvecklingsprocessen  
 
Robertson och Robertson (2013) menar att produkten ska följa utvecklingen inom dagens 
affärsvärld. Det förklarar att många organisationer idag anser det bättre att inte längre göra en 
helhetslösning utan utvecklar små delar för förbättringar av nuvarande system. Detta innebär 
att man till exempel kan ta ett krav i taget och utveckla en lösning på det problemet. Det går 
även att ändra redan gjorda förbättringar till att bli ännu bättre. Detta genom att använda sig 
av ett iterativt arbetssätt. Ett iterativt arbetssätt innebär att idéer och förändringar i 
utvecklingsarbetet är med i fas med varandra. Enligt Rogers, Sharp och Preece (2011) kan det 
iterativa arbetssättet beskrivas som en metod där feedback från intressenterna ligger till grund 
för kravprocessen.   
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Robertson och Robertson (2013) anser för att arbeta med iterativ utveckling behöver man 
arbeta med små delar i utvecklingsarbetet, alltså små uppsättningar av krav som kan vara lätta 
hantera, små steg av funktioner som lätt kan förstås av alla berörda, och små bitar av 
uppdaterade funktioner av produkten eller nuvarande systemet kan vara lättare att acceptera 
och integrera i arbetsmiljön. Utvecklingen av systemet bör även vara lätt för användarna att 
använda och att de ska känna igen sig mot det nuvarande systemet. De menar även att det är 
enklare att få användarna att acceptera ändringarna på detta sätt mot att ta ett helt nytt system 
i bruk.  
 
Vilket även innebär att även i små förändringar i nuvarande systemet bör följa en design som 
gör att användaren lätt hittar och känner igen sig. Samt att det bör vara användarvänligt 
designat. En iterativ utveckling är även viktig genom att kunden och användarna är involverad 
redan från början och under processen, vilket innebär att de kraven som framkommer är valda 
av användarna själva. Detta resulterar i att resultat blir mer uppskattat av slutanvändaren. Dock 
kan inte alla önskningar utvecklas utan det bör göras val med kunden vad det gäller prioritering 
av funktioner, användarvänlighet, säkerhet och så vidare. 
 
Robertson och Robertson (2006) hävdar att vid användning av systemutveckling som utförs på 
ett agilt sätt, väljs en passande process för den specifika produkten eller projektet. De menar 
även att de går att välja delar av en process som passar för syftet. Det kan bero på olika saker 
till exempel hur många personer finns att tillgå för intervjuer, hur mycket information behövs 
för att få fram olika krav och behov inför en lösning samt eller andra faktorer. Alltså de val som 
görs ska väljas utifrån varje projekt samt anpassas för att kunna nå resultatet i varje specifikt 
projekt. 
 
Sims och Johnson (2011) anser att agila processer av alla slag, har en sak gemensamt, de 
innehåller ändringar, de välkomnar förändring, ser utvecklingen som en möjlighet till tillväxt, 
snarare än att se hinder. Agil utveckling är inte att endast samla in krav i början för att endast 
utveckla system ur detta, utan istället pågår en ständig kommunikation mellan kunden och 
utvecklaren. Den huvudsakliga idén med ett agil tillvägagångssätt är att leverera ett fungerande 
system för verksamheten direkt i form av fungerande mjukvara, och utefter det utföra 
vidareutveckling och ändringar genom att arbeta iterativt. Utveckling sker alltså i nära 
samrådande med organisationen. Detta genomförs på detta sätt för att kunden ska bli nöjd med 
slutprodukten. Redan från början bör kunden vara med och få ge feedback, detta för att 
programmeringen ska kunna ändras och göras bättre i ett tidigt skede en eller flera gånger. Då 
blir slutprodukten bra ur kundens synvinkel. Det innebär även att när slutprodukten är färdig 
kan den vidareutvecklas i någon riktning. 
 
Det agila manifestet kan enligt (Sims och Johanson, 2011 s. 35-39).  

Värdera individer och interaktion istället för processer och arbetssätt. 

 Värdera väl fungerande mjukvara till kunden istället för dokumentation. 

 Värdera att samarbeta med kunden istället för att följa kontraktet strikt. 

 Värdera kundens önskan om ändringar under processen istället för strikt följa den 

ursprungliga planen. 

 

De agila principerna (Sims & Johnson, 2011 s. 40-41) 

Utifrån det agila manifestet har 12 stycken principer arbetats fram som beskriver vad agil 

metodik strävar efter att uppnå: 

1. Vår högsta prioritet är att få en nöjd kund, detta genom att kontinuerligt leverera 

värdefull mjukvara. 

2. Välkomna nya och ändrade krav, även sent i utvecklingsarbetet. Agila processer är 

inriktade på att utveckla konkurrensmässiga fördelar för kunden. 

3. Leverera fungerande mjukvara regelbundet, under några veckor upp till några 

månader, med inriktning för att få ner tidsintervallet för slutleveransen. 
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4. Verksamhetskunniga/kunden och utvecklare måste dagligen sammararbeta med 

projektet. 

5. Bygga projektet med motiverade teammedlemmar. Ge dem en bra miljö att arbeta i 

och ge dem de stöd de behöver och lita på att de utför sin del av arbetet i projektet. 

6. Den mest effektiva och ändamålsenliga metoden för att samla information är genom 

ett möte ansikte mot ansikte med teammedlemmarna. 

7. Att leverera fungerande mjukvara är huvudsakliga målet i processen. 

8. Den agila processen främjar hållbar utveckling. Kunden, utvecklaren och användaren 

skall kunna lita på att systemet går att använda även framöver. 

9. Genom att kontinuerligt använda hög kvalitet, bra design och passande lösningar som 

kan genomföra förändringar (när som helst) är grunden till agil utveckling. 

10. Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete som inte utförs – är väsentligt. 

Vilket innebär att lös små problem, alltså det viktigast först. 

11. Den bästa arkitekturen, kraven och designen växer fram från team som är 

självorganiserade. 

12. Att med regelbundna intervaller ska teamet reflektera på hur de kan bli mer effektiva 

och sedan stämma av och anpassa processen efter de framkomna förbättringarna. 

3.6.1 Den iterativa metoden  
 

Sims och Johanson (2011) menar att både den agila utvecklingscykeln och 

vattenfallsmetoden använder samma funktioner: 

 Kravinsamling 

 Design 

 Programmering och testning 

 

Det som utmärker sig hos det agila teamet kan beskrivas som att istället för att göra klart varje 

steg innan man går vidare till nästa steg för att aldrig återvända, görs istället en liten bit av 

kravinsamling, en liten bit av design, en liten bit av programmering och testning för att sedan 

leverera en liten bit av fungerande program till kunden. Sedan börjar teamet om igen och igen 

till projektet är helt klart. Vilket innebär den huvudsakliga idén med agil utveckling är att 

leverera värdefulla produkter i form av fungerande mjukvara och leverera dellösningar tills 

kunden är nöjd. 

Men hur fungerar den agila utvecklingen rent praktiskt?  

Den iterativa metoden enligt (Sims & Johanson, 2011 sid 30–31). 

 Testa under utvecklingen – inte i slutet 

 Delleverera produkten tidigt och ofta 

 Dokumentera under tiden och endast om det behövs 
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Skillnaden mellan vattenfallsmetoden och den iterativa metoden illustreras nedan. 
 
 
 

 
 
 
Figur. 3.2. Två vanligt förekommande utvecklingscyklar, Robertson och Robertsson (2013). 
 
Den översta bilden visar den traditionella vattenfallsprocessen, där den kompletta 
kravspecifikationen skapas helt innan utvecklingsarbetet kan påbörjas.  Den nedre bilden visar 
den iterativa processen, där kraven analyseras och utvecklingen kan starta efter en preliminär 
kravspecifikation är gjord och sedan kan utvecklingen och kraven göras i små delleveranser i 
samarbete med kunden.  
 
Robertson och Robertson (2013) anser att en vanlig missuppfattning inom området 
kravinsamling är att man måste samla in all krav innan fortsättning till nästa steg i 
konstruktionen eller designen. Samlar du in alla krav innan du börjar designa och gör helt klart 
har den traditionella vattenfallsprocessen valts. Det finns fall då detta är nödvändigt beroende 
på hur arbetet med kunden kan läggas upp. Använder du däremot en iterativ process kan en del 
av kraven genomföras och efter diskussion med kunden kan ändringar göras och vidare tas fler 
krav fram och designas. Detta är på många sätt ett bättre sätt då i många fall vet inte kunden 
helt vad dom vill ha ifrån början, utan kraven kan förändras och bli mer detaljerade under 
resans gång. Oftast resulterar detta i en bättre slutprodukt och en nöjd kund. Det är även viktigt 
att användaren får vara med i processen hela tiden, då de är dom som vet hur det fungerar i 
verksamheten.  

3.7 Heuristisk utvärdering  
 
Nielsen (1995) framhåller att vid en heuristik utvärdering handlar det om att använda få 
utvärderare som undersöker användbarheten genom att använda sig av de 10 tumreglerna som 
han har tagit fram för detta syfte. Han rekommenderar att använda sig av en grupp på tre till 
fem personer som kan utvärdera applikationen. Enligt Choi och Bakken (2010) behöver både 
experter och användare vara inblandade i analysen exempel genom möten, demonstration av 
den utvecklade produkten samt en uppföljningsintervju av en liten grupp efter demonstration 
av produkten. Detta används för att uppnå ett bra resultat av slutprodukten. Vidare beskriver 
Nielsen (1995) att fördelarna med en heuristisk utvärdering är att kunna uppmärksamma 
problem vid användande av systemet eller produkten. Detta för att i ett tidigt skede åtgärda 
felen innan den slutliga produkten tas i bruk. Vad det gäller själva programmeringen görs tester 
av detta av utvecklaren själv eftersom en användare inte har de kunskaperna som behövs. 
Däremot kan en användare påpeka fel i applikationen som programmeraren sedan kan åtgärda. 
Nielsen (1995) framhåller även att utvärderingen kan ske successivt av utvecklaren under hela 
utvecklingsarbetet, detta för att kontrollera att de programmerade funktionerna är rätt. Det 
görs genom att testa små delar i arbetet under utvecklingen. Alltså en heuristisk utvärdering är 
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lämplig genom hela utvecklingsarbetet av systemet eller applikationen. Han hävdar att rent 
principiellt kan utvecklaren eller användaren utföra en heuristisk utvärdering ensam men att 
oftast resulterar detta i ett dåligt resultat för utvärderingen. Därför behöver kunden involveras 
för att kontrollera funktionerna. 
 

3.7.1 De tio tumreglerna enligt Nielsens (1995) principer. 

Nielsen (1995) beskriver tio tumregler en applikation bör infria för att vara användarvänlig. De 
är inte specifika riktlinjer utan endast tumregler som kan användas vid en heuristisk 
utvärdering. En kort beskrivning av dessa följer nedan: 

1. Visibility of system status – Synliggöra systemets status 

Systemet bör alltid hålla användare informerade om vad som pågår och att ge feedback 
inom rimlig tid är också viktigt. 

2. Match between system and the real world – Systemet ska vara anpassat till 
verkligheten.  

Systemet ska anpassat efter användarna både när det gäller språklig förståelse, logisk 
ordning och igenkännande i systemet. 

3. User control and freedom – Användarkontroll och frihet 

Användaren väljer ofta funktioner av misstag och det ska då finnas ett lätt sätt att 
åtgärda felet utan att behöva börja om från början, alltså ska det finnas en ångra knapp 
eller en knapp för att stänga fönstret. 

4. Consistency and standards – Var konsekvent och använd 
standardfunktioner 

Användaren ska känna igen sig i systemet, systemet ska vara standardiserat och 
konsekvent.  

5. Error prevention – Förhindra att fel uppstår 

Systemet ska förebygga att fel uppstår. 

6. Recognition rather than recall – Minimera minnesbelastningen 

För att minska minnesbördan för användaren bör systemet vara utformat för att 
användaren lätt hittar i applikationen samt känner igen sig. 

7. Flexibility and efficiency of use – Flexibelt och effektivt 

Systemet ska vara anpassad både till noviser och experter. 

8. Aesthetic and minimalist design – Estetisk och minimal design 

Information som är irrelevant bör inte finnas med. Endast viktig information. Vilket 
underlättar för den oerfarna användaren. 

9. Help users recognise, diagnose, and recover from errors – Tydliga 
felmeddelande för användaren 

Systemet ska på ett lättförståeligt språk föreslå lösningar på ett problem som uppstår. 
Detta för att underlätta för användarna vid problem. 

10. Help and documentation - Hjälpavsnitt och dokumentation. 

Även om det är bättre att använda systemet utan dokumentation, kan det vara 
nödvändigt att ge hjälpfunktioner och dokumentation. Sådan information ska vara lätt 
att hitta samt inte vara för stor. 
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av den empiriska domän som ligger till grund för 
denna studie. Vidare beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens 
frågeställningar. 

4.1 Semistrukturerade intervjuer 
En förstudie genomförs genom att undersöka hur informationsflödet inom en offentlig 
organisation går att förbättras. Semistrukturerade intervjuer genomförs på en offentlig 
organisation. 
 
Presentation av respondenterna på den berörda organisationen. Tidsangivelsen för 
intervjuerna inkluderar endast exakt tid för frågorna, vilket innebär att den totala tiden för 
intervjun inte är medräknad.  
 

 
 
Sammanställning av svaren som framkom vid de semistrukturerade intervjuerna och 
telefonintervjuerna: 
 
Vilka informationskanaler används i nuläget? 
Under intervjuerna framkom att de informationskanaler som finns att tillgå inom 
organisationen idag är intranätet, e-mail, telefon, SMS-tjänst, Lync, chatt och 
Lavinmeddelanden. Dock har inte alla medarbetare tillgång till allt. Alla medarbetare har idag 
inte tillgång till en smartphone i tjänsten. Detta är något som behöver beaktas. De riktlinjer 
som finns på organisationen vad det gäller att sända och läsa information ska det ske på 
intranätet. Detta svar fås av alla utan två som menar att de inte finns några riktlinjer för detta. 
 
Vilka problem finns idag med informationsflödet? 
Både mottagare och sändare av information inom organisationen anser att informationen inte 
når alla instanser i tid. Vad kan detta bero på? Ibland kan informationen sändas ut lite sent. 
Viss information fås bara om det är förvalt.  
 
Beror problemen på pull?  
Ja, det beror på pull då alla inte läser viktig information i tid. 
 
Når informationen alla instanser i tid, via pull? 
Informationen är upplagd på intranätet men mottagaren läser inte informationen. En del är 
inte vid sin stationära dator och önskar få informationen via en smartphone istället. 
  
Hur löses detta problemet med informationsflödet, via pull?  
Det löses genom att använda en smartphone istället. I ett första skede med en push funktion 
för viktiga meddelanden. 
 
Ska endast viktig information skicka ut, via push? 
Några anser att endast viktig information ska skickas ut via push. Några anser att det ska kunna 
gå att välja vilken information som önskas. 
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Vad händer om övrig information skickas ut via push? 
Det som kan hända om oviktig information skickas ut som till exempel ett återkommande möte, 
är att de tror att det inte är viktigt. Detta innebär att personalen inte reagerar när viktig 
information kommer via push. 
 
Är det viktigt att få meddelande när problemet är löst, via push? 
Två personer påpekar att detta måste förbättras i nuläget, vad det gäller informationen som går 
ut via intranätet. Ibland tas endast felmeddelande bort från intranätet när det är åtgärdat, detta 
är inte bra utan det är bättre att skriva att nu är felet åtgärdat. De övriga anser att det fungerar 
bra med återrapporteringen om att felet är åtgärdat.  
 
Bör det alltid följas upp med slutmeddelande, via push? 
Ja det är viktigt ansåg alla som intervjuats. 
 
Övriga synpunkter och åsikter som framkom vid de semistrukturerade 
intervjuerna: 
Alla som intervjuats var överens om att en ny informationskanal som till exempel en app skulle 
förbättra informationsflödet inom organisationen. En person påpekar att alla inte har en 
smartphone i tjänsten. En person efterlyser särskilt funktionen, push. 
 
Då intervjun var av en semistrukturerad sort framkom även andra saker, bland annat finns det 
övriga önskemål exempelvis att få annan information i en smartphone förutom driftstatus. Det 
var även av intresse att kunna ha tillgång till länkar för åtkomst till instruktioner, kunna skicka 
ut snabbmeddelande via push om det är något som bör meddelas snabbt. Skulle även vara bra 
att kunna skicka ut information om cirkulerade virus, detta för att ingen ska öppna e-mailet, 
detta gäller även att få ut snabbt. Borde även finnas en funktion för att kunna styra vilken 
information som önskas. Övriga önskemål som framkom var en app med tillgång till Lync, sms, 
e-mail, intranätet i mobilen, fakturahantering, Vera kalendern, nyhetsflödet inom 
organisationen samt reservrutiner eller reservmallar vid driftstopp. 

4.2 Utvecklingsarbetet 
 
Utvecklingen i denna studie har en agil inriktning samt utförs på ett iterativt sätt. Då en agil 
process innefattar ett team av flera gruppmedlemmar, så har denna studie på grund av att 
endast en person utför denna studie endast använt sig av ett agilt arbetssätt som utförs på ett 
iterativt sätt. Kontakt med handledarna (kunden) och användarna under kravframtagningen 
och utvecklingsprocessen har skett kontinuerligt. Studien bedrivs iterativ och ändringar 
välkomnas under hela arbetets gång. För att få fram riktlinjer till processen har Requirements 
engineering och agila metoder studerats. De agila metoder får även stöd genom egna 
erfarenheter vid tidigare utvecklingsarbete. 
 
Vid studien används en iterativ kravprocess för att få fram de krav som behövs för att kunna 
utveckla av en produkt som förbättrar en organisations informationsflöde internt. Nedan 
beskrivs kravprocessen och utvecklingsarbetets moment.  

1. Samla krav genom intervjuer på den berörda organisationen. Detta för att få fram 

organisationens behov och en inblick i hur organisationen ser ut idag gällande 

informationsflödet internt. 

2. Analysera de framkomna kraven genom en tematisk analys. 

3. Få feedback av de två handledarna på organisationen, angående kraven. Utvärdering 

och val av krav väljs genom feedback från de två handledarna vid den berörda 

organisationen. 

4. Därefter ta fram en artefakt i form av en kravspecifikation. 

5. Få ny feedback av de handledarna på kravspecifikationen, samt att prioritera kraven, 

då det inte är möjligt att tillgodose alla framkomna behov gällande informationsflödet 

internt. Detta sker via ett granskningsmöte. Varvid det framkom att ett nytt krav som 

önskas av kunden. Det nya kravet är att användarna ska kunna följa och avfölja olika 

IT-system. 
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6. Föreslå två olika lösningar på informationsproblemet. Det som föreslås är en iOS app 

som endast visar viktig information via en push funktion och en iOS app som går att se 

hela intranätet och då kommer att vara en pull funktion. 

7. Få feedback av de två handledarna på organisation, gällande vilken app som är mest 

lämpad enligt dem utifrån framkomma kraven. Valet av app görs tillsammans med 

organisationen. Detta sker genom ett granskningsmöte. 

8. När valet av app är bestämt börjar utvecklingsarbetet.  

9. Utvecklingsarbetet av iOS appen inleds. 

10. Under utvecklingsarbetet av appen fås feedback löpande av organisationens 

handledare. Utveckling sker iterativ vilket innebär att funktioner kan ändras vid behov 

och man kan även återgå till vissa saker och förbättra dessa. 

11. När produkten är färdig analyseras den genom en heuristisk analys utifrån Nielsen 

(1995) principer för att se om appen är användarvänlig. Detta sker med de två 

handledarna på organisation i ett möte. iOS appen kontrolleras även mot den 

framtagna kravbeskrivningen för att se om alla krav uppfylls och att målet uppfylls. 

Detta sker genom ett granskningsmöte. 

12. En demonstration av iOS appen utförs för en grupp utvalda personer av 

organisationen. Efter demonstrationen följer en gruppintervju angående om appen för 

att kontrollera att den resulterar i en förbättring av informationsflödet. 

13. Ett avstämningsmöte avslutar studien genom att de två handledarna bedömer 

validering och verifiering av iOS appen. iOS appen valideras mot den framtagna 

kravbeskrivningen, samt följs upp mot resultatet av demonstrationen och slutintervjun 

gällande appen. De anser även att iOS appen förbättrar informationsflödet internt samt 

att rörligheten för personalen blir bättre. Vilket innebär att personalen kan få viktigt 

information om de är ute i verksamheten eller på möten eller liknande. 

 
Teknisk beskrivning vid skapandet av systemet. 

1. Undersöka den data som finns gällande driftstatus i organisationens databas.  

2. ”Join tables” (ansluta sig) för att få ut data, som behövs för att skapa mina modeller 

(klasser).  

3. Skapa API som hämtar data för detta och sedan skickas till klient (iOS i detta fall).  

4. Authentisering läggs till API:et för att begränsa åtkomst. 

5. iOS appen skapas, och visar nu endast lokal test data. 

6. API läggs upp i en test miljö, där den kommer åt relevant test data. 

7. iOS appen (request) ber nu om data från API istället med authentisering. 

8. För att en användare ska kunna följa och avfölja vissa system läggs ett stöd till i API:et. 

9. Stödet läggs nu även in i iOS appen. 

10. API:et ges stöd för att kunna skicka push notifikationer. 

11. iOS appen ges nu stöd för att identifiera sig mot API:et, för att kunna API:et skicka push 

notifikationer till just den enheten. 

12. En trigger läggs nu in i dagens intranät vilken är en web applikation (i test miljö), denna 

säger då till API:et att skicka ut push notis när en driftstatus skapas. 
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4.3 Kravspecifikationen 
 
Framtagen via intervjuer samt genom möten med handledarna på organisationen. 
Ett nytt krav tillkom genom granskningsmöte med handledarna.  
 
 

 
Mål: 

 
Effektivisera informationsflödet inom 
organisationen. 
 

 
Funktionella krav: 
 

 
Ska förmedla information.  
Förmedla information via en portabel 
lösning. 
 
 

 
Icke-funktionella krav: 
 

 
Ska vara användarvänlig. 
Kunna få information när de anställda inte är 
på sin arbetsplats eller har med sig sin 
laptop. Användarna ska ha möjlighet att 
själva välja vilka IT-system de vill följa eller 
avfölja. 
 

 
Tekniska krav: 
 

 
Möjlighet att samköra informationsflödet 
från intranätet, utformas för att vara 
kompatibelt med organisationen nuvarande 
system. 
 

 

4.4 Två olika lösningsförslag  
 
Båda lösningsförslagen är portabla och kompatibla med alla iOS iPhones, detta för att 
organisationen överlag har tillgång i verksamheten till dessa forum. 
 
Första lösningsförslaget är att utveckla en iOS app med möjlighet att via push använda sig av 
utskick av viktig information. Här går det även att använda sig av pull, eftersom det går att går 
in i appen och titta på den informationen som önskas. 
 
Andra lösningsförslaget är att utveckla en iOS att med möjlighet att endast via pull komma åt 
informationen som idag finns att tillgå på organisationens intranät.  
 
 
 
 

Fördelar lösningsförslag 1 
 

 Är portabel 

 Både push och pull går att använda 

 Viktiga meddelande kan fås via push 

Fördelar lösningsförslag 2 
 

 Är portabel  

 Få tillgång till all information från 

intranätet 

Nackdelar lösningsförslag 1 
 

 Ingen tillgång till all information 

från intranätet 
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Nackdelar lösningsförslag 2 
 

 Går endast att använda via pull 

 Viktiga meddelanden kan inte fås via 

push 

Helhetsbild 
 

 Båda lösningsförslagen är portabla  

 
Efter genomgång av för och nackdelar med de båda lösningsförslagen med handledarna på 
organisationen kommer vi fram till vilken app, som är den bästa lösningen för organisationen.  
 
Valet föll på lösningsförslag nummer ett vilket är appen med förmedling av viktiga meddelande 
via en pushfunktion. Detta på grund av att de redan idag kan använda sig av en laptop eller 
stationär dator för att få tillgång till informationen via intranätet. De saknar idag ett bra sätt att 
snabbt få ut viktiga meddelanden. 

4.5 Utveckling av en appen 
 
Appens första steg vad det gäller skapandet var att först tänka ut hur den ska bli, utifrån 
kravspecifikationen. I steg två målas en arkitektur upp för hur systemet skall se ut och fungera. 
I steg tre görs en design på hur appen skall se ut. I steg fyra skapas ett API i ASP. NET MVC 4 
Web API, där fokusen ligger på att kunna hämta data angående driftstatus från EpiServers 
databas.  
 
För att hämta dessa data används ADO. NET. En driftstatus tillhör ett system och en användare 
ska i sin tur kunna välja vilka av dessa system som användaren vill följa. Därför måste det finnas 
en databas där användarnas data kan sparas. För att skapa och hämta dessa data används 
Enitity Framework och Code first migrations. Fortsättningsvis görs en funktion för att kunna 
skicka push notiser, för att detta ska fungera används PushSharp, som är ett ramverk för detta.  
 
En design görs i programmet Sketch för att få en överblick över hur appen ska se ut. Detta 
ramverk stödjer inte bara iOS enheter, utan även Android och Windows phones. Varje enhet 
får sedan ett unikt Id, detta sparas i användarens data. Nu börjar skapandet av iOS appen där 
utgångspunkten är från designen som tidigare gjordes. Appen utvecklas i 
programmeringsspråket Swift.  
 
För att ha stöd för olika skärmstorlekar vad gäller olika iPhone varianter, används av 
Autolayout. För att push notifikationer ska kunna skickas ut, behövs en trigger läggas till när 
en driftstatus skapas eller ändras. API: et skickar därefter ut push till alla användare som ska 
ha den specifika driftstatusen via PushSharp. 

4.6 Appens funktioner 
 
Appen visar olika statusar, vad det gäller den berörda organisationen driftstatus. Appen har två 
funktioner, dels kan användaren öppna appen och se aktuell driftstatus. Det sänds även ut 
information vid ny driftstatus, detta sker via en push notifikation. Användaren kan själv välja 
vilka IT-system de vill få information om, eller att ta bort funktionen helt. 
 
Olika statusar: 

 Ok (klar) 

 Störning 

 Planerad störning 

 Nere (fungerar inte) 
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Figur 1. Push notifikationer 
 
 

I den första vyn visas hur val görs för att få push notifikationer. 
 
I den andra vyn visas hur push notifikationen kan se ut. 

 
 
 

    
 

Figur 2. Driftstatus 
 

I den första vyn visas alla driftstatusar för den berörda organisationen. Dessa är uppdelade i 
dagliga och kommande driftstatusar. 
 
I den andra vyn visas detaljerad information om driftstatusen, vid val av en driftstatus. 
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Figur 3. IT system 
 
 
I denna vy visas vilka IT system som användaren kan följa eller avfölja. 
 

4.7 De tio tumreglerna enligt Nielsens (1995) principer. 
 
Nielsen (1995) framhåller även att utvärderingen kan ske successivt av utvecklaren under hela 
utvecklingsarbetet, detta för att kontrollera att de programmerade funktionerna är rätt. Det 
görs genom att testa små delar i arbetet under utvecklingen. Alltså en heuristisk utvärdering är 
lämplig att använda sig av genom hela utvecklingsarbetet av ett system eller en applikation. 
Han hävdar att rent principiellt kan utvecklaren eller användaren utföra en heuristisk 
utvärdering ensam men att oftast resulterar detta i ett dåligt resultat för utvärderingen. 
 
Vid ett granskningsmöte med de två handledarna kontrolleras om användarvänlighetskravet 
och designen på iOS appen uppfylls. Handledarna är nöjda med resultatet vad det gäller 
användarvänligheten, design och funktioner gällande iOS appen. 
  
Följande har utförs vid skapandet av slutprodukten för att användarvänlighetskravet ska 
uppfyllas: 
 

1.  Visibility of system status – Synliggöra systemets status 
Användarna får push meddelande med information till exempel att ett datasystem ligger nere 
för tillfället. När systemet är brukbart igen får användaren ett push meddelande om detta. 
.  

2. Match between system and the real world – Systemet ska vara anpassat till 
verkligheten 

Meddelanden anpassas efter nuvarande system och kommer från intranätet i organisationen. 
Den information som skrivs in på intranätet används även för att skickas ut information till iOS 
appen via push. Detta programmeras för att personalen som förmedlar informationen inte ska 
behöva registrera samma information två gånger. Intranätets information är redan anpassat 
efter organisationens övriga system. 
 

3. User control and freedom – Användarkontroll och frihet 
iOS appen ges endast funktionen avfölja eller följa system. Detta är ett medvetet val eftersom 
en app inte kan ha alla funktioner som önskas.  
 

4. Consistency and standards – Var konsekvent och använd 
standardfunktioner 
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Appels standard funktioner används, detta för att användaren ska känna igen sig. Då 
organisationens medarbetare använder sig av iOS telefoner i tjänster är de redan familjära med 
denna variant av smartphones.  
 

5. Error prevention – Förhindra att fel uppstår 
Utformandet av iOS appen programmeras för att fel inte ska uppstå. Det enda fel som kan 
uppstå är att serven ligger nere, då kommer det ett felmeddelande för alla användare när appen 
används. 
 

6. Recognition rather than recall – Minimera minnesbelastningen 
Det finns valmöjlighet att välja vad som visas i applikationen. Beroende på vilken avdelning 
användaren arbetar, behövs tillgång till olika system.  
 

7. Flexibility and efficiency of use – Flexibelt och effektivt 
Utformningen av applikationen anpassas för att en novis ska förstå funktionerna och tekniken 
är lätt att använda. Det innebär att även experterna förstår. Däremot skulle inte noviserna 
förstå om det endast är beskrivet på ett tekniskt språk. 
 

8. Aesthetic and minimalist design – Estetisk och minimal design 
Utformandet av iOS appen programmeras för att viktig information, som är relevant för 
användaren ska finnas att tillgå. Däremot är det som sagt olika information som är viktigt för 
olika användare. Därför ges en valmöjlighet att välja vilken information som följs. 
 

9. Help users recognise, diagnose, and recover from errors – Tydliga 
felmeddelande för användaren 

Vid skapande av iOS appen har det tagits i beaktning att om de använder en funktion som inte 
är i bruk kommer det att stå i klartext. Detta innebär att de till exempel inte har tillgång till viss 
information. Detta på grund av de tidigare har gjort ett förval för att följa vissa system. Vilket 
är lätt att åtgärda eftersom de kan lått göra om sina förval. 
 

10. Help and documentation - Hjälpavsnitt och dokumentation 
Det inte är aktuell att använda denna tumregel på grund av appens utformning som är gjord för 
att användaren ska förstå och lätt kunna använda dess funktioner utan tillgång till ett 
hjälpavsnitt. 

4.8 Demonstration och uppföljningsintervju 
 
Som en del av designprocessen genomförs en uppföljningsintervju. Syftet med intervjun är att 
få en uppfattning om en app kan förbättra informationsflödet på den berörda organisationen.  
 
När appen är färdigutvecklad utförs en demonstration av denna. Detta utförs på den berörda 
organisationen. Gruppen som deltar är av organisationen utvald för detta syfte. Denna 
demonstration går ut på att kontrollera funktionerna i appen. Det är även viktigt att få 
synpunkter på appen samt få reda på om organisationen är nöjd med appen som en 
helhetslösning. Demonstrationen följs upp med följdfrågor. Demonstrationen genomfördes 
genom att utifrån appen som är installerad på en iPhone visades mobilenhets skärm på en tv-
skärm. Detta löste på detta sätt eftersom det är bättre att alla ser funktionerna samtligt och kan 
komma med åsikter. Efter detta startade uppföljningsintervjun. 
 
Åsikter som framkom vid uppföljningsintervju efter demonstrationen: Totalt sett var hela 
gruppen överens om att det var en bra app som skulle lösa det aktuella problemet med 
informationsflödet. Den kommer absolut förbättra informationsflödet särskilt vad det gäller 
driftstatusen som endast finns tillgänglig på intranätet i dagsläget.  
 
Det finns även annan information på intranätet som också är viktigt att få ut snabbt, men om 
denna information ska finnas i samma app eller i en liknade app, det får undersökas närmare. 
Det finns även ett intresse att via denna app eller ytterligare en app få mer information till 
exempel angående nyhetsflödet eller liknande. Det framkom även ett intresse av att utveckla en 
app som fungerar i smartphones för Android, och det är viktigt att appen är bra ur 
säkerhetssynpunkt (i dagsläget är den installerad i den berörda organisationens testsystem, 
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vilken kan jämställas med det verkliga informationsflödet inom organisationen). Alla ansåg att 
push funktionen endast ska användas vid viktig information och de ansåg även att funktionen 
där det går att välja vilken sorts information det går att få i appen var en bra lösning.  Även 
lösningen vad det gäller informationen om driftstatusen, som idag skrivs ut på intranätet har 
funktionen att samma information går ut i appen ansågs som en bra lösning. Vilket innebär att 
då blir det inget dubbelarbete med att skriva in samma information två gånger.  
 
Det var även av intresse att ha en särskild app som domstolarna kan använda internt, istället 
för att få meddelande från Domstolsverket. Andra lösningar som föreslogs var Xamarin, internt 
Twitter eller webb app. Vad det gäller webb appen är det inte tekniskt möjligt att få en push 
funktion. 
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla insamlad empiri och 
teoretiskt ramverk, för att under nästkommande kapitel kunna presentera studiens resultat 
genom riktlinjer för en kravspecifikation  

5.1 Frågeställning 1 
 
”Vilka problem har en offentlig organisation med informationsflödet? ” 
 
En förstudie genomförs genom att undersöka hur informationsflödet inom en offentlig 
organisation går att förbättras. Semistrukturerade intervjuer genomförs på en offentlig 
organisation. 
 
Dataanalys: En tematisk analys används för att hitta teman som är relevanta till studien. Till 
och börja med har empirin och det teoretiska ramverket analyserats var för sig utifrån de olika 
huvudtemana. Empirin och teorierna har sedan jämförts för att få fram likheter och skillnader 
mellan verklighet och teorin i studien. Detta för att sedan komma fram till ett resultat. Sist 
presenteras resultat och slutsatser utifrån detta.  
 
De teman som har framkommit genom den tematiska analysen är följande: 
 

1. Informationskanaler och intern kommunikation 
2. Pull och push informationsleverans 
3. Krav och kravspecifikation   

5.1.1 Informationskanaler och intern kommunikation 

5.1.1.1 Vad säger empirin? 

 
Under intervjuerna med respondenterna framkom att de informationskanaler som finns att 
tillgå inom organisationen idag är intranätet, e-mail, telefon, sms, Lync, chatt och 
Lavinmeddelanden. Dock har inte alla medarbetare tillgång till allt.  
 
Det som tydligt framgår av intervjuerna är att alla respondenterna är överens om att de 
informationskanaler som de använder mest i dagsläget är intranätet och e-mail. De ansåg att 
informationsflödet kan förbättras genom att utveckla detta. 
 
De riktlinjer som finns inom organisationen är att vad det gäller att sända och läsa information 
ska det ske på intranätet. Detta svar fås av alla utan två som menar att de inte finns några 
riktlinjer för detta. 
 
Det är viktigt att alla instanser följer samma policy och riktlinjer förmedling av information 
inom organisationen.  Detta illustreras enligt utsagorna nedan: 
 

Citat 1: Vi har informationspolicy när vi internt sprider information och för vår del så 
är det intranätet som gäller i första hand. 
 
Citat 2: Ja, alltså riktlinjerna idag är ju att vi använder intranätet i första hand i akuta 
krissituationer ska ju även då e-post användas. Men i första hand så ska intranätet 
vara den kommunikationskanalen som är utåt för de centrala nyheterna. 

 
Vad det gäller informationsförmedling inom organisationen upplever större delen av 
respondenterna att information ska förmedlas via intranätet i första hand. 
 
Vad som framkom genom analysen var att respondenterna upplevde att all information inte når 
alla instanser. Detta illustreras enligt utsagorna nedan: 
 

Citat 3 Det beror på, man får förutsätta att det man skickar ut blir läst. Men där har vi 
ju problem med information man lägger på intranätet. Det är många som inte läser 
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intranät informationen så ofta. Intranätet är ju ett problem på det sättet att man inte 
vet om informationen nått fram eller inte. 
 
Citat 4: Jag skulle nog säga att tyvärr så läser inte användarna så mycket på intranätet 
som man kanske borde, det är lättare att slå en signal eller skicka ett mail och säga ”Det 
funkar inte” även om information på intranätet finns. Så när det gäller att 
informationen når slutanvändaren, gör den tyvärr inte det alltid. 
 
Citat 5 Den blir väl bättre och bättre, men det är ett problem där att nå driftansvariga 
för att ofta är ju dom på språng, så de kanske inte ser driftstatus just när vi lägger ut 
det, de kanske är hos sina användare som kanske har problem och försöker hjälpa dem 
och felsöka och så. Så det är inte säkert att de ser det. Så de har ju efterfrågat att få sin 
information i sin mobil. Det har de pratat om länge. Vi gör så gott vi kan, men har man 
inte en dator framför sig så är det svårt. 

 
Vid analysen framkom det även att den informationskanal som kan ses som en förbättring av 
informationsflödet inom organisationen ska ske via en mobil applikation eller annan plattform. 
Alla respondenterna var överens om att en mobilapplikation är bästa lösningen. Detta 
illustreras enligt utsagorna nedan: 
 

Citat 6: Nej, i mobilen, de flesta driftansvariga har väl en mobiltelefon och den har man 
ju med sig överallt. 
 
Citat 7: Mobil vore väl bra, det har väl det flesta. Sen kommer ju plattor också men de 
blir ju mer som en dator om man säger så. Så att det blir inget speciellt där. Mobil går 
ju de flesta omkring med. 
 

En annan viktigt aspekt som framkom vid analysen var att en viktig sak vid införandet av en ny 
informationskanal är att tänkta på att det inte blir dubbelarbete för personalen som sänder 
information. Det är även viktigt att tänka på att den nya kanalen använder samma struktur som 
övriga informationskanaler inom organisationen då det är viktigt att den är användarvänlig. 
Detta illustreras enligt utsagan nedan: 
 

Citat 8: Om det skulle finnas en app där du kunde sända information, skulle du anse att 
detta vore en bra lösning. Samt hur skulle det hjälpa dig? Ja, Det skulle det göra, så 
länge det inte blir dubbel arbete. Kanske att man måste in på driftstatus och in på 
appen, utan att de är ihopkopplade på något sätt. Att man kan lägga informationen på 
ett ställe och så att det går ut till två kanaler då. För just när det är störningar eller 
stop måste ju informationen ut fort och ska man in på flera ställen, då blir det lite 
tidsspill. Gärna om det finns ett gränssnitt. 

5.1.1.2 Vad säger teorin?  

I analysen av teoriavsnittet framkommer att inom teorin informationskanaler och intern 
kommunikation framhåller Heide (2002) att de informationskanaler som används mest inom 
organisationer idag är intranätet och e-mail. Vilket är även bekräftas genom empirin i denna 
studie. 

Fortsatt menar Heide (2002) att intranätet används som en informationskanal för information 
och kommunikation där information hämtas av de anställda själva. Inom organisationer idag 
finns en stor insikt om informationsteknikens förmåga till förbättring av 
informationsförmedling. Heide (2002) förtydligar även att användaren själv hämtar den 
information de anser sig behöva genom intranätet. Fortsatt lyfter han fram att det som är 
positivt med intranät är att det kan användas oberoende av tid och rum. En annan 
informationskanal som Heide (2002) beskriver är e-mail, vilken han anser är den 
betydelsefullaste funktionen för kommunikationen inom en organisation eller företag. E-mail 
kan beskrivas som en samtalsliknad kommunikationsform.  
 
En viktig sak att lyfta fram som framkommer av analysen är att kommunikation är oerhörd 
viktig för att en organisation ska fungera. Heide et al. (2005) att 2000-talets globalisering 
skapar nya utmaningar för organisationer. De anser även att förändringstakten har ökat för 
organisationer i dagens arbetssamhälle. Detta gör att kommunikation är oerhört viktigt för alla 
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organisationer, bland annat för att de anställda ska känna sig trygga och samspelta. Detta 
innebär att det idag finns ett stort behov av en väl fungerande internkommunikation. 
 
Genom analysen framkommer även vissa svårighet som organisationsmedlemmarna har är att 
tillgodogöra sig den information som finns. Varför når informationen inte alla instanser i tid? 
Heide et al. (2005) menar även vad det gäller intranätet som kommunikationskanal, hävdar de 
att det är ett betydande problem för organisationsmedlemmarna genom att de har inte lätt att 
hitta den information de behöver. Ytterligare svårigheter för organisationsmedlemmarna är att 
kunna sålla viktig information från allmän information. Tidigare forskning visar även att om 
det finns för mycket information att tillgå blir det svårt för den enskilde medarbetaren, vilken 
kan innebära att det uppstår svårigheter att utföra sina arbetsuppgifter. Som tidigare nämndes 
gäller detta problem även om det är för mycket e-mail i inkorgen, där det är svårt att sortera ut 
vad som är viktigt. 
 
Genom teoriavsnittet kan man förstå att det är oerhört viktigt att kommunikationen inom en 
organisation fungerar på ett fullgott sätt. Heide, Johansson och Simonsson (2005) anser att 
kommunikation är en viktig ingrediens för att en organisation ska kunna fungera och överleva, 
vilket innebär ingen kommunikation ä det samma som ingen organisation. Fortsatt förklarar 
de att inom en organisation är kommunikation den aktivitet som används mest och att 
organisationsmedlemmarna ska stäva efter att gemensamt nå organisationens gemensamma 
mål. Syftet med detta är även att uppnå organisationens mål, vilket är att förenkla vardagen och 
effektivisera verksamheten. 
 
Genom att analysera teoriavsnittet förstår man att det är en ständigt pågående utveckling av 
tekniken inom dagens affärsvärld. Heide et al. (2005) betonar även att inom organisationen 
ligger det en allt större press på de anställda att själva söka den information de behöver för att 
hålla sig uppdaterande i vad som händer inom organisationen samt den information de behöver 
för att utföra sitt arbete. Vilket skulle underlätta för de anställda inom organisationen att få 
viktig information via en annan informationskanal samt att en bra lösning skulle kunna vara en 
mobil lösning då de kan ta emot informationen oavsett tid och rum. Även Park och Chen (2007) 
lyfter fram att under senare år har både funktionerna och teknologin utvecklats i hög takt var 
det gäller smartphones. McCarthy (2014) hävdar att vad det gäller mobila plattformar spås 
marknaden utvecklas framåt genom mobila applikationer. Marknaden för detta spås fortsätta 
växa i en stadig takt i många år. Branschens framtid har en väldigt god prognos. För att 
argumentera för detta ämne är det följaktligen en utveckling som både samhället och 
organisationer bör bli delaktig av. Det är ett bra sätt att bli mer rörlig på sin arbetsplats utan att 
missa viktig information som skickas ut inom organisationen.    

5.1.1.3 Resultat av analysen  

Genom granskning och jämförelse av de områden som innefattar temat informationskanaler 
och intern kommunikation framkommer att i dagens organisationer är det vanligast 
informationskanalerna elektroniska. Enligt Heide (2002) finns det idag många olika 
informationskanaler inom en organisation. Han hävdar att de som används mest inom en 
organisation är intranätet och e-mail.  Det som både empirin och teorin i denna studie visar är 
att de kanaler som i huvudsak används för informationsförmedling är i första hand intranätet 
och i andra hand e-mail. Både e-mail och intranätet är informationskanaler som har används 
av organisationer i många år, de flesta känner sig nöjda med dessa informationskanaler. Detta 
eftersom de elektroniska kanaler som kan användas vilken tid på dygnet som helst. 

Ytterligare en viktig aspekt som framkommer genom empirin och teorin är huruvida 
informationen som skickas ut når alla instanser i tid. Vad det gäller empirin når inte all 
information ut till de berörda. Orsaker som tas upp är att informationen på intranätet läses inte 
tillräckligt ofta samt att personalen är ute i verksamheten och har då inte tillgång till en dator. 
Genom granskning av teorin framkommer det i studien att all information inte når alla 
instanser i tid. Vad beror det på? Heide et al.(2005) framhåller att organisationsmedlemmarna 
har svårt att hitta den information de behöver på intranätet eller i inkorgen. De har även svårt 
all sålla viktig information från informativ information, samt att det finns för mycket 
information att tillgå.  

En annan infallsvinkel som är viktigt att lyfta fram, vilket framkom genom teorin, är den stadigt 
pågående utveckling av tekniken i dagens affärsvärld. Det är även oerhört viktigt att följa med 
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i den tekniska utveckling som sker inom området. Park och Chen (2007) lyfter fram att under 
senare år har både funktionerna och teknologin utvecklats i hög takt var det gäller smartphones. 
McCarthy (2014) hävdar att vad det gäller mobila plattformar spås marknaden utvecklas framåt 
genom mobila applikationer. Detta är följaktligen en utveckling som både samhället och 
organisationer bör bli delaktig av. Det är ett bra sätt att bli mer rörlig på sin arbetsplats men 
ändå inte missa viktig information som skickas ut inom organisationen.  Även genom analysen 
av empirin i denna studie framkom det även att den informationskanal som ses som en 
förbättring av en ny informationskanal ska ske via en mobil applikation eller annan plattform. 
Alla respondenterna var överens om att en mobilapplikation är bästa lösningen. 
 
En viktig sak att lyfta fram som framkommer av analysen av teorin är att kommunikation och 
information är oerhörd viktig för att en organisation ska fungera. Heide et al. (2005) att 2000-
talets globalisering skapar nya utmaningar för organisationer. De anser även att 
förändringstakten har ökat för organisationer i dagens arbetssamhälle. Detta gör att 
kommunikation är oerhört viktigt för alla organisationer, bland annat för att de anställda ska 
känna sig trygga och samspelta. Detta innebär att det idag finns ett stort behov av en väl 
fungerande internkommunikation. 

5.1.2 Push o pull informationsleverans 

5.1.2.1 Vad säger empirin?  

Genom analysen kan man se att en mobilapplikation kan förbättra informationsflödet, detta 
eftersom oavsett tid o rum kan information fås av organisationens medarbetare. 

Vad det gäller informationsförmedling inom organisationen upplever större delen av 
respondenterna, att en att en ny informationskanal i form av en mobilapplikation är något som 
har efterfrågat länge inom organisationen. 

Vad som framkom genom analysen var att även att en smartphone är något som många har 
som arbetsredskap och alltid har med sig i tjänsten. Uppfattningen om push eller pull varierar, 
dock anser övervägande delen av respondenterna att en push funktion är den bästa lösningen i 
första hand. Detta illustreras enligt utsagorna nedan: 

Citat 9: Skulle du bli hjälpt om mottagaren kan se meddelandet i sin mobil, exempel via 
en app? Ja, just för att vi vet att det är något man efterfrågar. Men då får det ju vara 
så att det verkligen plingar till om det är någonting, inte att det är något de måste in 
och titta själva. Att man får något slags notis om det. Det skulle vara välkommet. 
 
Citat 10: Ja, det är ju så många som har mobil idag och använder den som sitt redskap. 
 
Citat 11: Det känns som att den kunde finnas någon nytta med det, till exempel vid 
driftstörningar skulle det kunna pushas det ut via en app eller sms-tjänst. 
 
Citat 12: En sak som jag tror många vill komma åt är Vera kalendern, just bara kalendern. 
Många vill ha Vera på distans, men främst då för att just komma åt kalendern. 

5.1.2.2 Vad säger teorin?  

I analysen av teoriavsnittet framgår det att inom teorin push och pull informationsleverans att 
Hayes-Roth (2006) hävdar för det första att fördelarna med pull funktionen är åtkomst till all 
information, inte endast delar av informationen. För det andra är det att få information som är 
relevant för just dem. För det tredje är det att få information vid rätt tidpunkt. Hayes-Roth 
(2006) menar även att det finns nackdelar med pull funktionen när det gäller att hitta 
information kanske det inte alltid är lätt. Det innebär även att när viktig information förmedlas 
och om personalen inte är inne på intranätet hela tiden och kan de missa informationen. 

I teoriavsnittet framgår det tydligt även att push funktionen är fördelarna att få information på 
detta sätt, att få rätt information vid rätt tillfälle.  Det som är viktigt aspekt att tänka på är att 
endast skicka relevant och viktig information via push. Nackdelar vid push är att information 
som inte är viktigt kan skickas ut på detta sätt. Vad som händer då är att personalen som får ett 
push meddelande, exempelvis via sin smartphone som är viktigt inte kontrollerar vad det står i 
meddelandet. Personen tänker att det gör jag senare. Då försvinner hela idén med att skicka 
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viktiga meddelande snabbt. Vad det gäller att personalen slutar att använda sig av pull, utan 
förväntar sig att få all information via push hävdar Hayes-Roth (2006) att det inte resulterar i 
detta. 
  
Genom att analysera teoriavsnittet förstår man att det finns både för och nackdelar med push 
och pull. Båda alternativen pull och push är bra och det gör personalen mer produktiv. Hayes-
Roth (2006) argumenterar mot idén att pull är den bästa lösningen vad det gäller förmedling 
av information. Han hävdar att det är bäst att ha en lösning som inkluderar både pull och push 
när det gäller informationsförmedlingen. Även Heide et al. (2005) understryker vikten av att 
organisationer använder sig av både kanaler för förmedling av kommunikation och information 
samt tillgång till information när det behövs. Det kan därför ses som en viktig slutsats att 
involvera både push o pull i informationsflödet. 

5.1.2.3 Resultat av analysen  

Genom granskning och jämförelse av de områden som innefattar temat push och pull 
informationsleverans framkommer att det är oerhört viktigt att båda funktionerna push och 
pull bör användas för att komplettera varandra. Det är även viktigt att få just viktigt information 
via push och att kunna hämta övrig information när den behövs via pull. Både Hayes-Roth 
(2006) och Heide et al. (2005) understryker vikten av att organisationer använder sig av både 
kanaler för förmedling av kommunikation (push) samt tillgång till information när det behövs 
(pull). Både genom empirin och teorin kommer jag fram till slutsatsen av detta är att all IT-
arkitektur behöver stödja både pull och push. Detta för att fördelarna med båda funktionerna 
är bra på olika sätt. Samt att båda varianterna för att förmedla information behövs, detta för att 
få ett bra fungerande informationsflöde. Även empirin lyfter fram vikten av att både pull och 
push bör vara involverat i en förbättring av informationsflödet inom organisationen. 
 
Respondenterna beskriver att idag anses problemen med informationsflödet beror på pull. Det 
framkommer att all personal inte läser viktig information i tid på intranätet. Information är 
upplagd på intranätet men mottagaren läser inte informationen. Personalen är inte vid sina 
datorer eller har med sig sina laptops och önskar få informationen via en smartphone istället. 
Respondenterna är överens om att lösningen med problemet kan lösas genom att använda en 
smartphone istället. De finns även de som efterfrågor Vera kalendern och åtkomst via en 
mobilapplikation vilket innebär att pull måste användas. 
 
Informationen ska ligga kvar på intranätet som tidigare. Vilket innebär att appen kommer att 
vara ett komplement till intranätet. I första skedet med en push funktion för viktiga 
meddelanden. Vad det gäller vilken information som ska förmedlas går åsikterna isär. Några 
anser att endast viktig information ska skickas ut genom push. Några anser att det ska kunna 
gå att välja vilken information som kan fås. De ansåg även att när ett IT problem är löst bör ett 
nytt meddelande skickas ut. Detta kan skötas manuellt eller per automatik. Det viktiga är att 
det bör återrapporteras när problemet med driftstörningen är åtgärdad. Gärna via push, det är 
viktigt ansåg alla som intervjuats. Det framkom även att om inte endast viktig information 
skicka ut via push, kan det resultera i att personalen till slut inte tittar på meddelandet. De 
tänker att informationen kan jag titta på vid ett senare tillfälle, vilket är vanligt vad det gäller 
intranätet. Övriga synpunkter och åsikter som framkom vid de semistrukturerade intervjuerna 
var att alla som intervjuats var överens att en ny informationskanal som till exempel en app 
skulle förbättra informationsflödet inom organisationen. En person påpekar att alla inte har en 
smartphone i tjänsten. En person efterlyser särskilt funktionen, push. 

5.1.3 Krav och kravspecifikation  

5.1.3.1 Vad säger teorin?  

En viktig aspekt som framkom vid analys av temat krav och kravspecifikation är i ett tidigt skede 
utforma en kravspecifikation. Det är oerhört viktigt att involvera användaren tidigt i processen 
samt att hela tiden återkomma för att få feedback och åsikter på utvecklingsarbetet. Hull, 
Jackson och Dick (2011) hävdar att det är viktigt att få användarna involverade i 
utvecklingsarbetet. Detta för att få åsikter ur den verkliga miljön. Det är även viktigt att 
intervjua flera personer för att gå olika infallsvinklar, då alla oftast inte har samma uppfattning 
av upplevda problem. 
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En ytterligare aspekt framkommer genom analysen som jag vill lyfta fram, är att en bra metod 
för att få fram krav är att använda sig av intervjuer. Robertson och Robertson (2006) menar att 
de bästa produkterna eller applikationerna skapas när utvecklaren har förstått vad den ska 
åstadkomma för användaren och hur den ska utvecklas för att nå målet med kraven. För att 
åstadkomma detta är det viktigt att ta reda på, vilket behov har användaren och hur passar 
produkten in i organisationens arbetssätt och mål.  
 
Genom att analysera teoriavsnittet förstår man att det av stor vikt att i ett tidigt skede utforma 
en funktionell kravspecifikation med de framkomna behoven och kraven vad det gäller 
informationsflödet inom organisationen. 
 
Wrenne (2004) förtydligar att det dokument som är till grund för den tekniska utvecklingen är 
en kravspecifikation. M. Christiansson och B. Christiansson (2006) poängterar att en 
kravspecifikation är till för att förbättra informationsflödet i en organisation. Hull, Jackson och 
Dick (2011) förklarar de att det är viktigt att i början av projektet fånga upp behov och krav 
utifrån användare och utvecklare. Vilket innebär att i ett tidigt skede utveckla en produkt som 
uppfyller de framtagna kraven. Det gäller även att sålla ut de viktiga kraven och prioritera rätt 
saker då det inte går att uppfylla alla önskningar.  
 
Robertson och Robertson (2006) förklarar att vid framtagning av krav är det viktigt att tänka 
på att formulera kraven som ett krav och inte som en lösning på ett problem. Hull, Jackson och 
Dick (2011) beskriver att krav är vad som identifierar en process eller en produkt eller en design. 
Vilka är kraven och hur ska dom utformas? Fortsatt lyfter Hull, Jackson och Dick (2011) fram 
vikten av att redan i ett tidigt stadie, bör användarna var med vid kravframtagningen. Detta är 
viktigt för att rätt krav ska finnas med i kravspecifikationen, kraven bör även vara realistiska 
och inriktade på lösningar av problemen, vilket innebär att den tekniska lösningen inte ska 
finnas med i början utan fokus ska ligga på en problemlösande kravspecifikation. Robertson 
och Robertson (2013) förklarar att krav är något produkten måste göra för att stödja dess ägares 
verksamhet, eller en kvalitet som den måste ha för att göra det funktionellt och tilltalande för 
kunden. Det finns två olika sorters krav: funktionella krav och icke-funktionella krav. 
Funktionella krav kan beskrivas som saker som systemet måste kunna utföra. Icke-funktionella 
krav kan beskrivas som vilka kvaliteter ett system måste ha, exempelvis vara användarvänlig 
och tillförlitligt.  

5.1.3.2 Vad säger empirin?  

För att svara på första frågeställning ett i denna studie, ”Vilka problem har en offentlig 
organisation med informationsflödet? som ska ligga till grund för den framtagna 
kravbeskringen nedan kan problemet på organisationen beskrivas med att respondenterna 
upplever att all information inte når alla instanser. Detta på grund av att personal inte läser 
meddelanden på intranätet dels på grund av att de inte kontrollerar intranätet tillräckligt ofta 
eller är ute i verksamheten och inte har tillgång till en dator. 
 
 
De krav som framkom genom empirin i denna studie och har stöd i teorin till 
kravspecifikationen är:  
 
 
 
 
 

 
Mål: 

 
Effektivisera informationsflödet inom 
organisationen. 
 

 
Funktionella krav: 
 

 
Ska förmedla information.  
Förmedla information via en portabel 
lösning. 
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Icke-funktionella krav: 
 

 
Ska vara användarvänlig.  
Kunna få information när de anställda inte är 
på sin arbetsplats eller har med sig sin 
laptop. Användarna ska ha möjlighet att 
själva välja vilka IT-system de vill följa eller 
avfölja. 
 
 

 
Tekniska krav: 
 

 
Möjlighet att samköra informationsflödet 
från intranätet, utformas för att vara 
kompatibelt med organisationen nuvarande 
system. 
 

 

5.1.3.3 Resultat av analysen Krav och kravspecifikation  

Kraven i denna studie samlas in via semistrukturerade intervjuer. Denna studie skapar genom 
empirin riktlinjer för en kravspecifikation innan appen börjar utvecklas. Detta för att få ett bra 
resultat vid utvecklingen av appen, som lösning vad det gäller att utveckla organisationens 
informationsflöde. För att få stöd har litteraturstudier och teorierna i denna studie används för 
att få kunskap om hur en kravspecifikation bör utformas samt vad som bör vara med i denna. 
 
Genom att analysera teoriavsnittet kan man konstatera att det är viktigt att inte redan från 
början ha färdiga krav, Robertson och Robertson (2006) framhåller att vid framtagning av krav 
är det viktigt att tänka på att formulera kraven som ett krav och inte som en lösning på ett 
problem.  Detta ligger till grund för denna studies framtagning av en kravspecifikation som 
löser den berörda organisationens problem med informationsflödet. Hull, Jackson och Dick 
(2011) beskriver att krav är vad som identifierar en process eller en produkt eller en design. 
Vilka är kraven och hur ska dom utformas? Fortsatt lyfter Hull, Jackson och Dick (2011) fram 
vikten av att redan i ett tidigt stadie, bör användarna var med vid kravframtagningen. Detta är 
viktigt för att rätt krav ska finnas med i kravspecifikationen, kraven bör även vara realistiska 
och inriktade på lösningar av problemen, vilket innebär att den tekniska lösningen inte ska 
finnas med i början utan fokus ska ligga på en problemlösande kravspecifikation. Robertson 
och Robertson (2013) förklarar att krav är något produkten måste göra för att stödja dess ägares 
verksamhet, eller en kvalitet som den måste ha för att göra det funktionellt och tilltalande för 
kunden. 
 
Huvuddelen av respondenterna önskar push funktion och några även pull därför lämnas två 
lösningsförslag en push och en pull funktion till organisation.  
 
För att svara på första frågeställning ett i denna studie, ”Vilka problem har en offentlig 
organisation med informationsflödet?” Som ska ligga till grund för den framtagna 
kravbeskrivningen, kan problemet på organisationen beskrivas med att respondenterna 
upplever att all information inte når alla instanser. Detta på grund av att personal inte läser 
meddelanden på intranätet, dels på grund av att de inte kontrollerar intranätet tillräckligt ofta 
eller är ute i verksamheten och inte har tillgång till en dator. De saknar idag en lösning att 
snabbt få ut viktig information via en portabel förmedling av information. Detta är till för att 
när en anställd inte är vid sin arbetsplats eller har med sig en laptop eller tablet kan få 
meddelandet. Meddelande fås via en förmedling av informationen via en smartphone vilken är 
en kommunikationslösning som de flesta alltid bär med sig. 

5.2 Frågeställning 2  
 
”Hur kan en kravspecifikation bidra till en effektivisering av informationsflödet inom en 
offentlig organisation?” 
 
Till studiens andra frågeställning används en dataanalys som tar fram kategorier. 
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Till och börja med har empirin som genererats via studiens utvecklingsarbete och 
framtagningen av en kravspecifikation utifrån intervjuerna och genom samrådande med den 
berörda organisationen och det teoretiska ramverket analyserats var för sig utifrån de olika 
kategorierna. Kategorierna utvecklas genom det praktiska arbetet i utvecklingsfasen samt vid 
framtagningen av kravspecifikationen. För att får stöd vid utvecklingsarbetet används tidigare 
erfarenheter samt litteratursökning inom ämnet. Empirin och teorierna har sedan jämförts för 
att få fram likheter och skillnader mellan verklighet och teorin i studien. Samt för att hitta 
gemensamma aspekter. Detta för att sedan komma fram till ett resultat. Sist presenteras 
resultat och slutsatser utifrån detta. 
 
De kategorier som väljs att utgår ifrån till denna studie är: 

 Requirements engineering 

 Systemutveckling 

 Heuristiks utvärdering  

5.2.1 Requirements engineering 

5.2.1.1 Teori Requirements engineering 

 
Vid analysen framkom att krav är en viktig del i utvecklingsprocessen, det första steget som bör 
tas är att samla in krav som ligger till grund för ett lösningsförslag. M. Christiansson och B. 
Christiansson (2006) poängterar att en kravspecifikation är till för att förbättra 
kommunikationen inom organisationen. Användaren har här en viktig roll, detta efter det är av 
stor vikt att de anser att slutprodukten är en bra lösning samt att den är användarvänlig. Annars 
kan det resultera i att produkten inte blir använd. Det är därför av stor vikt att i ett tidigt skede 
utforma en funktionell kravbeskrivning med de framkomna behoven och kraven vad det gäller 
informationsflödet inom organisationen. Wrenne (2004) hävdar att det dokument som är till 
grund för den tekniska utvecklingen är en kravspecifikation. 
 
Genom att analysera teoriavsnittet kan det konstateras att kravspecifikationen kan ses som den 
viktiga länken som binder samman användare och leverantör (systemutvecklaren) av 
informationssystemet. Andersen (1994) anser att kravspecifikation är det viktigaste 
dokumentet i systemutvecklingen. Han beskriver även att informationssystemet är till för att 
fungera stöd för organisationen och ge den hjälp som behövs för att verksamheten ska fungera 
bättre. Det är även väsentligt att använda sig av användarnas medverkan vad det gäller behov 
och krav på informationssystemet, vilket innebär att användarna behöver involveras redan från 
början i ett nytt projekt samt vara med under hela processen. Detta för att få fram ett så bra 
informationssystem som möjligt och som passar användarnas behov. Därför är det är 
betydelsefullt att i ett tidigt skede använda sig av intervjuer för att få användarens synpunkter 
redan från början. Intervjuer kan ses som av de bättre insamlingsmetoderna för att involvera 
användarna. 
 
Genom en sammanslagning av Wrenne (2004) , M. Christiansson och B. Christiansson (2006) 
samt Andersen (1994) teorier kan man se att det i ett tidigt skede är viktigt utforma en 
funktionell kravbeskrivning med de framkomna behoven och kraven på informationsflödet i 
organisationen. Detta för att resultatet ska bli rätt från början, vad det gäller utvecklingen av 
informationsflödet. Om kravspecifikationen är bristfällig kan det få betydande konsekvenser i 
den färdiga produkten.  
 
Ytterligare en viktig aspekt att lyfta fram som framkom vid analysen är att det finns olika sorters 
krav.  Robertson och Robertson (2013) förklarar att krav är något produkten måste göra för att 
stödja dess ägares verksamhet, eller en kvalitet som den måste ha för att göra det funktionellt 
och tilltalande för kunden. Det finns två olika sorters krav: funktionella krav och icke-
funktionella krav. Funktionella krav kan beskrivas som saker som systemet måste kunna utföra. 
Icke-funktionella krav kan beskrivas som vilka kvaliteter ett system måste ha, exempelvis vara 
användarvänlig och tillförlitligt.  
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Genom analysen av teorikapitlet framkommer även att när kravspecifikationen skapas bör den 
inte redan ha en färdig lösning, utan det är bättre att endast formulera kraven för att det utifrån 
dem går att arbeta iterativt och vara öppen för förändringar under arbetets gång. Robertson & 
Robertson (2006) förklarar att vid framtagning av krav bör man att tänka på att formulera 
kraven som ett krav och inte som en lösning på ett problem. Detta innebär i slutändan att 
kunden och användaren blir nöjda med resultatet. 
 
Hull, Jackson & Dick (2011) framhåller att nyckeln till Requirements Engineering är en väl 
fungerande process, detta avgör hur snabbt och effektivt en lösning för utveckling av produkten 
eller ett system kan ske. De anser även att kraven är till hjälp för själva systemutvecklingen. 
Vidare framhåller de att det är stor vikt att i början av projektet fånga upp behov och krav 
utifrån användare och utvecklare. Vilket innebär att i ett tidigt skede utveckla en produkt som 
uppfyller de framtagna kraven i kravspecifikationen. Samt att efterhand göra ändringar på 
kravspecifikationen eller produkten tills kunden är nöjd med resultatet. Detta lyfter fram att 
kundkrav är en viktig aktivitet genom hela krav och utvecklingsprocessen, samt beskriver hur 
viktigt det är att arbeta iterativt. 
 
En viktig aspekt som framkom vid analysen är att vid framtagning av krav att det är 

betydelsefullt att tidigt förstå vad kundens problem är och hur ska det lösas. Hull, Jackson och 

Dick (2011) lyfter fram att krav är vad som identifierar en process eller en produkt eller en 

design. Vilka är kraven och hur ska dom utformas? Robertson och Robertson (2006) menar 

att de bästa produkterna eller applikationerna skapas när utvecklaren har förstått vad den ska 

åstadkomma för användaren och hur den ska utvecklas för att nå målet med kraven. För att 

åstadkomma detta bör det undersökas, vilket behov har användaren och hur passar 

produkten in i organisationens arbetssätt och mål. Samt för att kunna kontrollera att de 

framtagna kraven uppfylls enligt den framtagna kravspecifikationen och att kraven förklaras 

på ett tydligt sätt. Detta för att det är då lätt att se om kravet har uppfyllts. 

Ytterligare en viktig sak att lyfta fram som framkommer genom analysen är att använda sig av 
Requirements engineering`s olika steg för att komma fram till ett bra resultat vad det gäller att 
utveckla en produkt som löser organisationens behov och krav. Hull, Jackson & Dick (2011) 
beskriver att följande steg som bör ingå i processen är: 
 

 Söka efter krav  

 Ta fram krav  

 Utföra Analyser  

 Kommunicera med intressenterna angående kraven  
 

Genom teoriavsnittet kan man förstå att det är oerhört viktigt att få fram kraven genom 
intervjuer. Detta på grund av att man får närheten till användaren och verksamheten. Det är 
även av stor vikt att användaren får vara med i hela processen ända till slutet. Hull, Jackson och 
Dick (2011) hävdar att det är att genom att involvera användarna i utvecklingsarbetet, fås 
åsikter ur den verkliga miljön. Det är även av stor vikt att intervjua flera personer för att få olika 
infallsvinklar, då alla oftast inte har samma uppfattning av upplevda problem. Intervjuerna 
leder även till att få problemen mer specificerade och inte endast få fram en generell 
problemförklaring.  

Genom att analysera teoriavsnittet förstår man att det är av stor vikt, att använda sig av 
intervjuer till kravinsamlingen. Även Kotonya och Sommerville (1998) menar att är ett bra sätt 
att få användarnas synpunkter och en inblick i verksamheten. Fortsatt menar de att intervjuer 
är ett väldigt bra och effektivt sätt för utvecklaren att förstå det verkliga problemen och för att 
kunna ta fram en generell kravspecifikation. Projektet bör startas med att lyssna på alla 
intressenterna för att sedan transkribera och analysera intervjumaterialet, vilket sedan ligger 
till grund för utveckling av kraven och hur de bör hanteras. Efter det sammanställa en 
kravspecifikation som sedan ligger till grund för systemutvecklingen. Det är även betydelsefullt 
att intressenterna får vara med och godkänna slutprodukten när programmeringsbiten är 
färdig. Eftersom en iterativ utveckling används kan ändringar göras även efter att 
slutprodukten är färdig. 
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Utifrån teoriavsnittet har jag fått fram att bland de olika kravinsamlingstekniker som finns, är 
intervjuer ett av de bättre alternativen. Skulle endast utvecklare ha tillfrågats skulle inte de 
verkliga problemen som en användare upplever ha framkommit, även att använda sig av olika 
sorters intervjupersoner är positivt då olika infallsvinklar fås. Det är även av stor vikt att hela 
tiden ha kontakt med användare och kunden för att tillsammans hitta bästa lösningen.  

Genom analysen framkom även att gemensamma faktorer för Requirements engineering och 
en agil process gör att dessa går att kombinera. Requirements engineering processens steg 
kravinsamling, kravanalys och kravvalidering är alla med i den agila processen. Vad som skiljer 
dessa åt är den stora mängden dokumentation som krävs i Requirements engineering. 
Gemensamt för agila metoder och Requirements engineering är involveringen av kund och 
användaren samt att båda processerna använder sig av upprepade iterationer. Paetsch, 
Eberlein och Maurer (2003) menar att dessa metoder stävar åt samma mål och att både agil 
metod och Requirements engineering metod är användbara. Dessa två sätt kan kombineras 
genom att dels få riktlinjer från Requirements engineering’s processen och att arbeta agilt 
genom att begränsa dokumentationen. Det innebär även att en tät kontakt med kunden och 
användaren används och att genom att arbeta iterativt kan krav och utvecklingen ändras under 
och efter arbetets gång. Detta för att i slutänden resultera i en nöjd kund och användare. 
 
En viktig sak att lyfta fram som framkommer av analysen är att följa etablerade riktlinjer 
gällande kravprocessen. Detta är viktigt för att kunna få fram en väl fungerande produkt som 
kunden är nöjd med. Hull, Jackson och Dick (2011) sid 7-8 beskriver följande som bör ingå: 
 
 

Viktiga steg enligt Kotonya och 

Sommerville (1998, s 32) 

Steg vid framtagning av ett lösningsförslag för 
denna studie. 

1. Kraven bör sammanställas i en 

kravspecifikation 
 

1. Det är viktigt att samla in kraven i 
början av utvecklingen, detta sker 
genom intervjuer med användarna 
och tät kontakt med kunden. 

2. Processen för produkten: Bör 

innehålla en beskrivning över 

processen gällande hur 

slutprodukten ska användas samt 

en beskrivning över 

produktkraven som utvecklas för 

att motsvara kraven 

(kravspecifikationen). 

2. All sorts utveckling bör ha en grund 
att stå på i form av en 
kravspecifikation. Kraven ska inte 
beskrivas som färdiga krav utan 
endast vad det ska lösa. (eftersom en 
iterativ utveckling används). 

 

3. Produktens egenskaper såsom 

användbarhet, säkerhet, 

prestanda samt övriga egenskaper 

vilka kan variera beroende på 

vilken produkt som utvecklas. 
 

3. Beskrivning av produktens 
egenskaper bör ingå, egenskaperna 
som beskrivs i denna studie är 
användbarhet/användarvänlighet för 
att produkten ska vara lätt att 
använda och att användaren ska 
känna igen sig mot tidigare system i 
organisationen. 

4. Kravspecifikationen bör skrivas 

på ett sådant sätt att alla 

inblandade parter förstår 

innebörden. 

4. Kravspecifikationen ska skrivas på ett 
lättförståeligt språk. 
 

5. Kraven bör vara mätbara eller 

testbara. 
 

5. Kraven bör vara testbara, detta genom 
en tät kontakt handledarna på 
organisation, de olika funktionerna 
som programmeras och ska kunna 
ändras vid behov. Demonstration av 
slutprodukten genomförs med 
användare och kunden som bedömer 
om produkten uppfyller målet. 
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6. Kraven är nödvändiga vid 

utvecklingen av en produkt eller 

ett system. Det är lika viktiga att 

ta fram kraven i början av 

processen som att följa upp 

kraven i slutskedet. Nya krav kan 

tillkomma under processen eller 

vissa krav kan komma att ändras. 

Kraven har som syfte att definiera 

vad som ska utformas och 

utvecklas samt hur lösningen ska 

testas och godkännas.  

6. Kraven är nödvändiga vid utveckling 
av alla produkter. Kraven bör tas fram 
i början av processen för att sedan 
kunna ändra vissa krav under arbetes 
gång (iterativt). 

7. Kraven kan komma från många 

olika källor såsom användarna 

och annan berörd personal som 

exempelvis utvecklarna av 

systemet. 

7. Kraven inhämtas både från användare 
och kunden. 

 
 
Dock bör det has i åtanke att alla riktlinjer inte behöver användas vid olika produkter, detta bör 
anpassas efter vilken produkt som skall utvecklas. De beskrivna stegen som anges ovan behöver 
anpassas efter en agil, iterativ utveckling av en app. Vad som kännetecknar agil utveckling är 
att dokumentera endast vid behov, detta eftersom både sparar tid och kostnader för både 
utvecklare och kunden. Genom att analysera riktlinjerna har jag kommit fram till följande: de 
riktlinjer som kan användas vid en app utveckling beskrivs i tabellen ovan. 
 
Genom att analysera Andersen (1994) mot Kotonya och Sommerville (1998) vad det gäller vad 
en kravspecifikation bör innehålla har jag kommit fram till följande: 
 
Andersen (1994, s.45) menar att en kravspecifikation bör beskriva följande: 
 

 Avsikten med informationssystemet (Bör ingå) 

 En övergripande beskrivning av informationssystemet  

 Organisatoriska och personalmässiga förutsättningar 

 Informationssystems funktioner (Bör ingå) 

 Informationssystems generella egenskaper (Bör ingå) 

 Funktionella egenskaper (Bör ingå) 

 Manuella funktioner 

 Dokumentation 

 Utbildning 

 

Kotonya och Sommerville (1998, s.15) menar att en kravspecifikation bör beskriva följande: 
 

 Vad systemet skall utföra och vilka funktioner som ska ingå. (Bör ingå) 

 Begränsningar av egenskaper som system skall utföra.  

 En övergripande beskrivning av systemets nya egenskaper. 

 En beskrivning av de andra systemen som systemet måste integrera med. 

(Bör ingå) 

 Information om systemets domän, tillvägagångssätt vid programmeringen. 

 Nödvändiga steg i systemet. 
 
För att passa en agil, iterativ utveckling av en app som komplement till intranätet på den 
berörda organisationen, väljs följande innehåll enligt riktlinjerna ovan.  De övriga riktlinjer 
anser jag inte behöver ingå i denna studie, men det kan däremot passa för andra 
utvecklingsprojekt. Vad det gäller programmeringen är det inte nödvändigt att dokumentera 
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detta, eftersom en van systemutvecklare endast behöver titta på tidigare kod för att förstå hur 
det är upplagt, för att kunna vidareutveckla systemet. 
 
Genom analysen av teoriavsnittet och empirin framgår det tydligt att det är viktigt att använda 
sig av följande steg i Requirements engineering’s processen.  Kotonya och Sommervlle (1998, 
s.32) preciserar följande punkter (dessa används iterativt): Dessa steg anser jag är passande 
riktlinjer för hur processen bör gå till för denna studie.   
 

 Requirements elicitation (Kravinsamling) 
I denna fas ingår att samla in krav och behov från kunden och slutanvändaren. Kraven 
i denna studie samlas in genom intervjuer med användare samt genom konsultation 
med kunden. 

 

 Requirements analysis and negation (Kravanalys och förhandling) 
I denna fas ska kraven analyseras och konflikter gällande kraven löses genom 
förhandlingar med kunden, varvid de slutliga kraven förhandlas fram. (Eftersom en 
iterativ process används är det fortfarande möjligt att ändra kraven längre fram) 
Kraven i denna studie analyseras och förhandlas fram med kunden. 

 

 Requirements documentation (Kravspecifikation) 
I denna fas skrivs kravspecifikationen. Ett dokument över systemet kan också vid behov 
skrivas. I denna studie skrivs en kravspecifikation som ligger till grund för 
systemutvecklingsarbetet. Denna kan under arbetets gång förändras då ett iterativt 
arbetssätt används.  Ett dokument över systemet används inte i denna studie, då det 
inte finns behov för detta. 

 

 Requirements validation (Kravvalidering) 
I denna fas valideras kravspecifikationen genom att kontrollera kravspecifikationen 
samt att undersöka den framtagna lösningen (exempel en del av ett 
informationssystem) uppfyller alla kraven på kravspecifikationen. Det är även viktigt 
att kunden är nöjd med lösningen. I denna studie kontrolleras kravspecifikationen för 
att se om alla kraven är med på kravspecifikationen som ligger till grund för lösningen. 
I samrådande med användare och kund genomförs även en demonstration av den 
slutliga IT-lösningen. Detta är för att få fram om den löser problemet för kunden och 
användaren samt framför allt att kunden är nöjd med resultat. 
 
Validering är det slutliga steget i Requirements engineering. Requirements validation 
involverar kontroll av kraven var det gäller (consistency) att kraven är konsekventa, 
(completeness) att kraven är kompletta och (accuracy) att kraven är noggrant 
beskrivna. 
 
Följande steg bör även ingå i processen: 

 Kontrollera om kravspecifikationen är otydlig på något sätt. 

 Kontrollera om någon information saknas. 

 Kontrollera om några konflikter mellan kraven uppstår. 

 Kontrollera om kravspecifikationen har några orealistiska krav. 

Dessa steg är en viktig process i framtagning av en kravspecifikation. De beskrivna stegen som 
anges ovan passar en agil, iterativ utveckling av en app. Stegen i processen ovan kontrolleras 
mot kravspecifikationen i denna studie och alla stegen är vid kontroll godkända. 
  
Andersen (1994, s 475) exempel på en checklista för kontroll av en kravspecifikation:  
Checklistan är endast till som grund och kan ändras beroende på vad som utvecklas. Denna 
checklista är vald då jag anser att den är väl beprövad och att den går att anpassas efter vad som 
ska utvecklas. 
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Följande steg som väljs till denna studie presenteras i tabellen nedan, med fet stil. 
 
 

Riktlinjer Beskrivning 
Generellt:  

 
 

1. Fullständighet 
 
 

Är alla kraven med, eller saknas det något krav 
för att man ska ha täcka de aktuella 
förändringsbehoven?  
 
Detta steg är viktigt i denna studie och 
vid kontrollen hittades att ett steg i 
kravspecifikationen har tillkommit 
under arbetets gång och det är 
möjligheten att följa eller avfölja ett IT-
system. 
 

2. Korrekthet 
 

Är beskrivningen av kraven utan fel? 
 
Detta steg är också viktigt att 
kontrollera för att inget i 
kravspecifikationen kan missuppfattas. 
Inga fel hittades vid kontrollen. 
 

3. Exakthet, otvetydighet, tydlighet 

 

Är alla kraven entydiga och exakta, eller finns 
det oförenligheter bland den? 
 
Detta steg är inte relevant, då 
kravspecifikationen i denna studie 
skrivs väldigt öppen och inte med exakta 
krav som låses i början. Denna studie 
använder sig av en iterativ metod. 
 

4. Konsistens 

 

Är alla kraven i överensstämmelse med 
varandra, eller finns det oförenligheter bland 
dem? 
 
Detta steg kan anses som ett viktigt steg 
och det undersöks om kraven krockar 
med varandra på något sätt. 
 

5. Relevans  
Är alla kraven helt nödvändiga för att man ska 
kunna täcka de aktuella förändringsbehovet? 
Är det möjligt att nyansera hur nödvändiga 
kraven är (absolut nödvändiga, önskvärda, tas 
med om kostnadsfritt), och är detta gjort? 
 
Detta steg är viktigt då det kontrolleras 
att det täcker det aktuella 
förändringsbehovet, effektiviserar 
kravspecifikationen informationsflödet 
på den berörda organisationen. Kraven 
gås även igenom med organisationen 
varvid val görs vilka krav som ska tas 
med och vilka som inte är relevanta 
eftersom alla krav som framkommer 
genom intervjuerna inte kan användas. 
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Utan kunden väljer de som är mest 
passande. 
 

6. Kontrollerbarhet  
Är det möjligt att på objektivt sätt bedöma om 
ett krav är uppfyllt eller inte, när 
informationssystemet är implementerat? 
 
Vad det gäller detta steg, går det att se 
om kravet är uppfyllt. Lösningen 
demonstreras och kontrolleras av den 
berörda organisationen. Detta sker i ett 
testsystem (likvärdigt system) som är 
kompatibelt med intranätet. 
 

7. Spårbarhet  
Är det möjligt att spåra varje krav till 
förhållanden som behandlats i 
förändringsanalysen, eller i analysen av 
informationssystemet? Varför har kravet tagits 
med? 
 
Vad det gäller detta steg, kan det ses i 
analysen av intervjuerna varför kraven 
har tagits med. Krav är framtagna 
utifrån intervjuerna med användare 
och nära kontakt med kunden under 
arbetets gång. Kraven är framtagna för 
att förbättra informationsflödet internt. 
Dock är det inte aktuellt att göra en 
förändringsanalys i denna studie. 
Eftersom det är ingen egentlig 
förändring i organisationen, utan 
studien kan istället beskrivas som för 
att få fram ett lösningsförslag som har 
som syfte att förbättra 
informationsflödet intern. Detta som 
ett komplement till deras nuvarande 
system. 
 

8. Genomförbarhet Är alla krav möjliga att genomföra, det vill 
säga: klara man utifrån den aktuella 
ekonomin, bemanningen och kunskapen att 
realisera alla krav? 
 
Detta steg är användbart i denna studie, 
eftersom detta är ett examensarbete 
och det innebär att organisationen inte 
får några kostnader på grund av detta.  
Det som också skulle kunna vara 
aktuellt i detta steg är att 
lösningsförslaget är en förbättring av de 
nuvarande informationsflödet och 
kommer därför inte att kräva någon 
extra bemanning eller någon större 
kunskap av användarna. På grund av att 
lösningsförslaget är utvecklat för att 
vara användarvänligt och igenkännande 
funktioner för användaren. 
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9. Utan utformningsmässiga beslut Är kraven fria från beslut om utformning? Om 
det i ett krav fattas ett utformningsmässigt 
beslut, är då anledningen acceptabel? 
 
Detta steg är användbart för att 
kontrollera utformningen av 
lösningsförslaget. Kraven är inte fria 
från utformning, men det kan vara en 
god idé att ha en design som kunden 
och användaren känner igen sig i. Det 
är viktigt att få en nöjd kund. 
Lösningsförslaget är designat för att 
användaren ska känna igen sig mot 
organisationens övriga IT-system, mest 
med inriktning mot intranätet. 
 

10. Enkelt att göra ändringar Enkelt att göra ändringar: Är kravet 
formulerat på ett sådant sätt att det är lätt att 
göra ändringar utan att det får konsekvenser 
för andra krav? 
 
Detta steg är också aktuellt för denna 
studie och kraven kan beskrivas som 
väldigt öppna för förändringar 
eftersom en iterativ utveckling används. 
Kraven är inte från början låsta, utan 
kan hela tiden förändras om kunden 
önskar detta.  
 

11. Nytta Är kravspecifikationen en bra utgångspunkt 
för det fortsatta arbetet? Är den detaljerad 
nog? 
 
Detta steg är inte aktuellt för denna 
studie eftersom en iterativ utveckling 
används och då ska den inte vara 
detaljerad. Dels för att jag som ensam 
utvecklare vet vad som behöver göras 
och vid tät kontakt med kunden är det 
viktigt att kunna ändra kraven under 
hela arbetets gång, även när själva 
programmeringen pågår.  
 

 
 
 
 

Syftet med informationssystemet  

1. Precision Är målbeskrivningen exakt? 
 
Detta steg är viktigt att kontrollera, i 
denna studie är målbeskrivningen att 
effektivisera informationsflödet inom 
organisationen. Detta innebär att 
målbeskrivningen är exakt. 
 

2. Mätbarhet Är det möjligt att göra en kvantitativ 
beräkning av vinsterna med 
informationssystemet? 
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Detta steg är inte aktuellt för denna 
studie då ekonomisk vinst inte 
undersöks. 
 
 

En överordnad beskrivning av 
informationssystemet 

 

1. Sammanhang Är systemets koppling till andra system 
beskriven? 
 
Detta steg är användbart i denna 
studie. Systemets koppling till 
intranätet finns angivet. 
 

2. Krav på andra system Är kraven på de andra systemen beskrivna? 
Har man angett vad som sker om dessa krav 
inte är uppfyllda? 
 
Detta steg är inte relevant till denna 
studie eftersom lösningsförslaget är 
kopplat till organisationen intranät. 
Detta fungerar fullgott, enligt kunden. 
 

3. Krav på systemet Är de krav som systemet måste anpassas till 
beskrivna (till exempel operativsystem, 
datakommunikationsprotokoll, 
maskinutrustning och annat)? 
 
Detta steg är relevant om man istället 
kontrollerar hur informationen ska 
förmedlas. I kravspecifikationen står 
det att informationen ska förmedlas 
via en portabel lösning. 
 

4. Intressenterna Finns det en beskrivning av systemets 
intressenter? 
 
Detta steg är också relevant för denna 
studie. Det finns i kravspecifikationen 
beskrivet att intressenterna är den 
berörda organisationen.  
 

5. Pso-utveckling Har man beskrivit vad som måste ske i fråga 
om personal- och organisationsutveckling, 
parallellt med systemutvecklingen? Vilka blir 
konsekvenserna om en sådan utveckling inte 
sker? 
 
Detta steg är inte relevant, eftersom 
lösningsförslaget är lätt att använda. 
 

Funktionerna i informationssystem 

 

 

1. Fullständighet Finns det en komplett lista över systemets 
funktioner? 
 
Detta steg är inte aktuellt i denna 
studie, eftersom lösningsförslaget är 
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kopplat till organisationens redan 
existerande intranät. 
 

2. Kvaliteten på beskrivningen Är beskrivningen av varje funktion exakt, 
otvetydig och detaljerad nog? 
 
Detta steg är inte heller relevant 
eftersom vid ett iterativt arbetssätt 
ändras kraven under hela processen 
och är inte låsta från början. Eftersom 
jag är ensam i utvecklingsarbetet är 
det bättre att arbeta agilt och inte 
enligt vattenfallsmetoden då kraven 
är låsta från början. Det skulle 
innebära att kraven måste vara 
detaljerad och precisa. Istället 
används en öppen kravspecifikation, 
som är lätt att ändra i tätt samarbete 
med kunden. 
  

3. Enbart funktionsbeskrivning Är beskrivningen av funktionen fri från 
egenskapskrav? 
 
Detta steg kan användas i denna 
studie för att kontrollera om 
kravspecifikationen innehåller några 
egenskapskrav. Vilket den inte gör. 
 

 
 
Requirements Engineering är en fas som ingår i utvecklingen av ett informationssystem. Det är 
en avgörande del av processen vilket bidrar till att användare och kunden blir nöjda vad det 
gäller förväntningar och behov på det framtida informationssystemet eller förändringar 
gällande det befintliga informationssystemet. 
  
Genom analysen kan man tydligt se att Kotonyas och Sommervilles (1998) förespråkar att man 
använder sig av spiralmodellen för Requirements engineering processen. Denna modell är 
passande vid kravframtagning och utvecklingsarbetet. Spiralmodellen är en väl etablerad 
process vilken innebär att de olika stegen upprepas till en acceptabel kravspecifikation kan 
accepteras av kund och slutanvändare. Denna kan även beskrivas som en iterativ process vilket 
innebär att även om produkten anses färdig, kan ändringar göras under hela arbetets gång. 
Vilket är en stor fördel och gör att kunden i slutändan blir nöjd med resultatet.   
 
De olika aktiviteterna (stegen) i spiralmodellen:   

 Informal statement of requirements (Informellt om sina behov/krav) 

 Agreed requirements (Överenskomna krav) 

 Draft requirements document (Utkast till kravdokument) 

 Requirements document and validation report (Kravspecifikationer och 

valideringsrapport) 

 

 Requirements elicitation (Kravinsamling) 

 Requirements analysis and negotiation  (Kravanalys och förhandling) 

 Requirements validation (Kravvalidering) 

 Requirements documentation (Kravspecifikation) 

 Decision point: Accept document or re-enter spiral (Besluts punkt: Acceptera 

dokumentet eller gå in i spiralen igen) 
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Dessa steg är en viktig process i framtagning av en kravspecifikation. Då en agil metod används 
anser jag att dokumentation inte behövs i samma utsträckning, utan skrivs endast vid behov. 
 
En viktig aspekt som framkom vid analysen är att både Hull, Jackson och Dick (2011) samt 
Kotonya och Sommerville (1998) framhåller att det är oerhört viktigt att använda sig av väl 
fungerande riktlinjer vid kravprocessen. Detta för att slutprodukten ska kunna effektivisera 
organisationens informationsflöde samt att kunden och slutanvändaren blir nöjda med. Det är 
även viktigt att produkten fungerar på ett fullgott sätt. 
 

5.2.1.2 Empiri Requirements engineering 

Det som tydligt framgår av empirin vad det gäller framtagningen av kraven utifrån intervjuerna 
på den berörda organisationen och i samrådande med de två handledarna, ansåg jag att en 
litteraturstudie angående vilka steg som ingår i en kravprocess bör ligga till grund för det egna 
arbetet. Detta för att få en bra grund att stå på och för att inte missa viktiga steg i processen. 

En annan viktigt aspekt som framkom genom analysen vid införandet av en ny 
informationskanal är att tidigt involvera kunden och slutanvändaren. Detta för att få deras 
synvinkel på de upplevda problemen vad det gäller informationsförmedlingen internt. På detta 
sätt får man en inblick hur det fungerar i affärsvärlden, i detta fall inom den berörda 
organisationen. 

5.2.1.3 Resultat Requirements engineering 

Genom att granska och jämföra teorin och empirin i studien gällande de olika stegen som Hull, 
Jackson och Dick (2011) beskriver, bekräftas teorin av empirin vilket är utvecklingsarbetet i 
denna studie. Vilket kan beskrivas genom att söka efter krav (genom intervjuer), ta fram krav 
(genom att skriva en kravspecifikation utifrån intervjuerna, samt via möten med 
organisationen), analysera (utföra analys på kraven utifrån empirin och jämföra detta med 
teorierna i studien) samt prova kraven (genom möten med den berörda organisationen för 
feedback samt demonstration av lösningsförslaget) samt kommunicera med intressenterna 
angående kraven (exempelvis genom en uppföljningsintervju efter demonstration av ett 
lösningsförslag). 

Genom granskning av teorikapitlet och empirin framkommer att det är oerhört viktigt att 
involvera kunden och slutanvändaren i processen samt att de ska vara med under alla steg. 
Detta för att få en så bra och väl fungerande produkt som möjligt och att kund och 
slutanvändare blir nöjda med slutresultatet. Det är även viktigt att följa väl fungerande riktlinjer 
vid processen, detta för att ha mer kontroll på processen för att inga viktiga steg ska missas. 
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5.2.2 Systemutveckling 

5.2.2.1 Teori systemutveckling    

Att arbeta iterativt idag kan ses som en stor fördel, detta genom att ha en konstant involvering 
av användaren och kunden vid framtagning av krav samt vid utvecklingsprocessen, genom detta 
fås en bättre lösning och en nöjd kund. Då kunden ofta inte från början vet vad de vill ha, utan 
de får istället vara med i hela processen och påverka resultatet. 
Vid analysen av teoriavsnittet kan man konstatera att i dagens affärsvärld, vilket även innefattar 
organisationer, är det viktigt att följa utvecklingen inom teknologin. Robertson och Robertson 
(2013)  poängterar att många organisationer idag inte använder sig av en ny helhetslösning, 
utan istället förbättrar små delar av sitt redan befintliga informationssystem. För att kunna lösa 
detta har det blivit mer vanligt att utvecklaren använder sig av ett iterativt arbetssätt. Robertson 
och Robertson (2013) menar att genom att användas sig av ett iterativt arbetssätt kan man ta 
ett krav i taget och utveckla en lösning för detta, för att presentera detta för kunden. Skulle inte 
kunden vara nöjd med detta, genomförs en ny ändring en eller flera gånger tills kunden 
godkänner lösningen. Det går även att förbättra tidigare lösningar på detta sätt. Enligt Roger, 
Sharp och Preece (2011) kan det iterativa arbetssättet beskrivas som en metod där feedback 
från användarna och kunden ligger till grund för själva kravprocessen och systemutvecklingen. 
Detta resulterar i att slutprodukten blir mer uppskattad av slutanvändaren. Det är även viktigt 
att tänka på att utveckla en produkt som både är användarvänlig och lätt att använda, man bör 
även tänka på att forma produkten för att användaren lätt kan känner igen sig och att den är 
utformad för att likna organisationens tidigare system. 

I teoriavsnittet framgår att det första steget som bör tas, är att ta fram vilka problemen och 
behovet som finns i organisationen. Behov och krav ligger sedan till grund för 
kravspecifikationen och utvecklingsarbetet. Robertson och Robertson (2006) hävdar att vid 
användning av systemutveckling som utförs på ett agilt sätt, väljs en passande process för den 
specifika produkten eller projektet. De framhåller även att de går att välja de delar av en process 
som är lämpligt för syftet. Vilket innebär att välja och anpassa processen för att passa bättre för 
en specifik produkt. 

Vid analysen framkommer att det finns stora fördelar att arbeta agilt och iterativt. Agilt 
arbetssätt kännetecknas av ett nära samarbete med kunden.  Sims och Johnson (2011) anser att 
agila processer av alla slag, har en sak gemensamt de innehåller ändringar, de välkomnar 
förändring, ser utvecklingen som en möjlighet till tillväxt, snarare än att se hinder. Agil 
utveckling är inte att endast samla in krav i början för att endast utveckla system ur detta, utan 
istället pågår en ständig kommunikation mellan kunden och utvecklaren. Den huvudsakliga 
idén med ett agil tillvägagångssätt är att leverera ett fungerande system för verksamheten direkt 
i form av fungerande mjukvara, och utefter det utföra vidareutveckling och ändringar genom 
att arbeta iterativt. Utveckling sker alltså i nära samrådande med organisationen. Detta 
genomförs på detta sätt för att kunden ska bli nöjd med slutprodukten. Redan från början bör 
kunden vara med och få ge feedback, detta för att programmeringen ska kunna ändras och göras 
bättre i ett tidigt skede en eller flera gånger. Då blir slutprodukten bra ur kundens synvinkel. 
Det innebär även att när slutprodukten är färdig kan den vidareutvecklas i någon riktning. 
 
Sims och Johanson (2011) förespråkar att all agil utveckling bör följa det agila manifestet (detta 
beskrivs nedan). Vilket kan beskrivas som att leverera fungerande mjukvara istället för att 
dokumentera, att dokumentera medför högre kostnader för både kund och leverantör samt i 
slutändan bli kunden nöjdare med resultatet. Det är viktigt att samarbeta med kunden under 
hela processen och arbeta iterativt. De finns även 12 principer som agil metodik strävar att 
uppnå (dessa beskrivs i teorikapitlet.) Genom analysen får jag fram att dessa principer passar 
väl in på mitt utvecklingsarbete på den berörda organisationen, med reservation att detta 
egentligen är framtaget för ett team av medlemmar som arbetar agilt och har olika roller. Vilket 
jag tidigare framhållit är en iterativ agil process även användbar för en systemutvecklare som 
har löpande kontakt med användarna och kunden.  
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Det agila manifestet kan enligt (Sims och Johanson, 2011 s. 35-39).  

Värdera individer och interaktion istället för processer och arbetssätt. 

 Värdera väl fungerande mjukvara till kunden istället för dokumentation. 

 Värdera att samarbeta med kunden istället för att följa kontraktet strikt. 

 Värdera kundens önskan om ändringar under processen istället för strikt följa den 

ursprungliga planen. 

 
Genom att analysera teorikapitlet framkom det att både vattenfallsmetoden och den agila 

utvecklingscykeln påminner om varandra vad det gäller funktionerna, förutom att i 

vattenfallsmetoden är kraven låsta från början. Detta innebär att de inte går att ändra under 

arbetets gång. Sims och Johanson (2011) menar att både den agila utvecklingscykeln och 

vattenfallsmetoden använder samma funktioner: 

 Kravinsamling 

 Design 

 Programmering och testning 

 

Genom att analysera det agila arbetssättet framkommer det, att detta arbetssätt är bättre vid 

utvecklingsarbetet av lösningsförslaget i denna studie. Framför allt är det viktigt att få en nöjd 

kund, dels känner sig kunden delaktig och kan påverka vad som utvecklas samtidigt som de 

blir nöjda med funktionerna. Det som utmärker sig hos det agila teamet kan beskrivas som att 

istället för att göra klart varje steg innan man går vidare till nästa steg för att aldrig återvända, 

görs istället en liten bit av kravinsamling, en liten bit av design, en liten bit av programmering 

och testning för att sedan leverera en liten bit av ett fungerande program till kunden. Sedan 

börjar utvecklaren om igen och igen till projektet är helt klart. Vilket innebär att den 

huvudsakliga idén med agil utveckling är att leverera värdefulla produkter i form av 

fungerande mjukvara och leverera dellösningar tills kunden är nöjd. 

Men hur fungerar den agila utvecklingen rent praktiskt?  

Den iterativa metoden enligt (Sims & Johanson, 2011 sid 30–31). 

 Testa under utvecklingen – inte i slutet 

 Delleverera produkten tidigt och ofta 

 Dokumentera under tiden och endast om det behövs 

 
Genom analysen framkommer att när man använder sig av den traditionella 
vattenfallsprocessen, skapas den kompletta kravspecifikationen helt innan utvecklingsarbetet 
kan börjas. Detta innebär att kravspecifikationen är låst och kunden kan inte ändra sig under 
arbetets gång. När man använder sig av den iterativa processen, analyseras kraven och 
utvecklingen kan starta efter en preliminär kravspecifikation är gjord och sedan kan 
utvecklingen och kraven göras i små delleveranser i samarbete med kunden. Robertson och 
Robertson (2013) framhåller att vid en iterativ process kan en del av kraven genomföras och 
efter diskussion med kunden kan ändringar göras och vidare tas fler krav fram och designas. 
Detta är på många sätt ett bättre sätt då i många fall vet inte kunden helt vad dom vill ha ifrån 
början, utan kraven kan förändras och bli mer detaljerade under resans gång. Oftast resulterar 
detta i en bättre slutprodukt och en nöjd kund. Det är även viktigt att användaren får vara med 
i processen hela tiden, eftersom de vet hur det fungerar i verksamheten. Genom att detta kan 
man konstatera att för att kunna få en nöjd kund är den iterativa processen att föredra. 

5.2.2.2 Empiri systemutveckling 

Vad det gäller den egna iterativa utvecklingsprocessen kan det konstateras att även genom 
empirin framkommer det att arbeta iterativt är idag kan ses som en stor fördel. Detta genom 
att en konstant involvering av användaren och kunden vid framtagning av krav samt vid 
utvecklingsprocessen används. Detta innebär att en bättre lösning fås samt och kunden blir 
nöjd med slutresultatet. Då kunden ofta inte från början vet vad de vill ha, utan de får istället 
vara med i hela processen och påverka resultatet.   
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Genom att analysera utvecklingsprocessen i denna studie vilken är av en agil inriktning samt 
utförs på ett iterativt sätt, kan man se att kravprocessen genomförs för att få fram de krav som 
behövs för att kunna utveckla en produkt som förbättrar en organisations informationsflöde.  
Det kan även konstateras att det är ett bra sätt även arbeta på, även för en ensam person som 
är systemutvecklare. Vid processen är kunden och användaren involverad på ett iterativt sätt 
som innebär att täta möten med kunden används för att få feedback. Detta används både vid 
kravframtagningen och vid visningen av lösningsförslagen. Vid framtagning av kraven utförs 
intervjuer av slutanvändare och konsultation med kunden. Vilket är av stor vikt för att få inblick 
i organisationens arbetssätt och förstå deras behov och krav. Även vid demonstrationen och 
slutintervjun är det viktigt att involvera slutanvändare och kunden, detta för att få bedömt om 
produkten löser organisationen problem. 

Genom att använda sig av en iterativ process kan kraven ändras under hela utvecklingsarbetet, 
eftersom utvecklaren har konstant kontakt med användare och kund. Detta innebär rent 
praktisk att dokumentation inte behöver användas i samma utsträckning som vid användning 
av en vattenfallsmodell. Rent praktiskt innebär detta även att ändringar kan utföras även om 
produkten är helt klar. Detta medför givetvis mer kostnader för kunden men möjligheten finns 
(i detta fall medför det ingen kostnad för kunden, utan projektet är endast tidsberoende). Det 
är även lätt för en erfaren systemutvecklare eller programmerare att endast titta på koden för 
att sätta sig in i arbetet. Detta innebär att det inte behövs dokumentation på samma sätt, för att 
göra ändringar eller vidareutveckla systemet. 

Det framkom även viktigt att använda sig av beprövade riktlinjer och processer genom hela 
arbetet. Dessa tas fram genom litteraturstudier samt genom egen erfarenhet från tidigare 
systemutveckling. 

5.2.2.3 Resultat systemutveckling 

Genom granskning av teoriavsnittet och empirin i studien vad det gäller en iterativ 
utvecklingsprocess kan man se att fördelarna med att arbeta iterativt när det gäller 
systemutvecklingen, vilket resulterar i stora fördelar för slutanvändaren och kunden. Detta 
eftersom kunden är involverad i hela processen och därför påverkar slutresultatet.  

Det kan konstateras genom analysen av teorin och empirin hur viktigt det är att använda sig av 
utvalda delar av beprövade riktlinjer och processer genom hela utvecklingsprocessen. 
Robertson och Robertson (2006) hävdar att vid användning av systemutveckling som utförs på 
ett agilt sätt, väljs en passande process för den specifika produkten eller projektet. De 
framhåller även att de går att välja de delar av en process som är lämpligt för syftet. Vilket 
innebär att välja och anpassa processen för att den ska passar bättre för en specifik produkt. 

Vid jämförelse av empirin och teorin framkommer det att kravspecifikationen bör ligga till 
grund för själva utvecklingsarbetet. Vilket innebär att första steget i processen är att samla in 
krav som sedan kan komma att ändras under utvecklingsarbetets gång, eftersom en iterativ 
utveckling används. Det framkommer även att det finns stora fördelar att arbeta agilt och 
iterativt vid systemutveckling och kravframtagning. Detta eftersom kunden oftast inte från 
början har en klar bild av vad de behöver. Därför är det av stor vikt att arbeta iterativt vid 
utvecklingen.  

En viktig aspekt som bör lyftas fram är att Sims och Johnson (2011) anser att agila processer av 
alla slag, har en sak gemensamt de innehåller ändringar, de välkomnar förändring, ser 
utvecklingen som en möjlighet till tillväxt, snarare än att se ett hinder. Agil utveckling är inte 
att endast samla in krav i början för att endast utveckla system ur detta, utan istället pågår en 
ständig kommunikation mellan kunden och utvecklaren. Detta innebär att slutprodukten blir 
bra ur kundens synvinkel. Det innebär även att när slutprodukten är färdig kan den 
vidareutvecklas i någon riktning. 

Det kan även konstateras genom empirin och teorin att det går att kombinera agila metoder och 
Requirements engineering. Gemensamt för dess är att de använder ett iterativt arbetssätt. Vad 
som skiljer dessa åt är den stora mängden dokumentation som krävs i Requirements 
engineering. Paetsch, Eberlein och Maurer (2003) menar att dessa metoder stävar åt samma 
mål och att både agila metoder och Requirements engineering är användbara. Dessa två sätt 
kan kombineras dels för att få riktlinjer från Requirements engineering’s processen och att 
arbeta agilt genom att begränsa dokumentationen. Det innebär även att en tät kontakt med 
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kunden och användaren används och att genom att arbeta iterativt kan krav och utvecklingen 
ändras under och efter arbetets gång. 

5.2.3 Heuristisk utvärdering 

5.2.3.1 Teori heuristiks utvärdering 

 
Genom analysen framkommer att en heuristiska utvärdering kan vara av stor användning både 
vid utvärdering av kraven till kravspecifikationen och vid utvärdering av produkten. Det kan 
konstateras att en heuristisk utvärdering är lämplig genom hela utvecklingsarbetet av systemet 
eller applikationen genom att använda sig av denna metod. Nielsen (1995) hävdar att rent 
principiellt kan utvecklaren eller användaren utföra en heuristisk utvärdering ensam men att 
oftast resulterar detta i ett dåligt resultat för utvärderingen.  
 
Vad det gäller utvärdering av produkten finns det 10 tumregler som kan följas och anpassas av 
vilken typ av produkt som utvecklas. Nielsen (1995) framhåller att vid en heuristik utvärdering 
handlar det om att använda få utvärderare som undersöker användbarheten genom att använda 
sig av de 10 tumreglerna som han har tagit fram för detta syfte. Han rekommenderar att 
använda sig av en grupp på tre till fem personer om kan utvärdera applikationen. 
 
En viktig aspekt som framkommer genom analysen är att inte endast utvecklaren ska analysera 
produkten. Varför är en heuristisk utvärdering ett bra sätt att kontrollera en produkt eller krav?  
Choi och Bakken (2010) framhåller att både experter och användare behöver vara inblandade i 
analysen exempel genom möten, demonstration av den utvecklade produkten samt 
uppföljningsintervju av en liten grupp efter demonstration av produkten. Detta används för att 
uppnå ett bra resultat av slutprodukten. Genom analysen kan man se fördelarna med 
utvärderingen, Nielsen(1995) lyfter fram att fördelarna med en heuristisk utvärdering är att 
kunna uppmärksamma problem vid användande av systemet eller produkten. Detta för att i ett 
tidigt skede åtgärda felen innan den slutliga produkten tas i bruk. Vad det gäller själva 
programmeringen görs test av detta av utvecklaren själv eftersom en användare inte har de 
kunskaperna som behövs. När en användare är med i processen kan de påpeka fel i 
applikationen som programmeraren sedan kan åtgärda. Oftast vet inte programmeraren vad 
användaren önskar för funktioner, utan genom att låta användaren prova produkten 
framkommer vad som är fel och hur funktionen fungerar i det praktiska arbetslivet. 
 
Det som framgår av analysen är att den del som kan utvärderas av utvecklaren själv är tester av 
programmeringskoden, för att funktioner ska bli rätt. Nielsen (1995) framhåller att 
utvärderingen kan ske successivt av utvecklaren under hela utvecklingsarbetet, detta för att 
kontrollera att de programmerade funktionerna är rätt. Det görs genom att testa små delar i 
arbetet under utvecklingen.  

5.2.3.2 Empiri heuristiks utvärdering  

 
Vid analysen av empirin vad det gäller den heuristik utvärderingen framkommer det att genom 
ett nära samarbete med kunden och användaren genom hela processen, resulterar i en nöjd 
kund. Vid den heuristiska utvärdering vad det gäller kraven utförs detta under hela processen i 
samarbete med kunden. Kraven kontrolleras även enligt de valda punkterna i checklistan i 
slutskedet, detta för att se att kraven är lämpliga för en lösning av problemet, samt att inga krav 
har missats, eller om några krav krockar med varandra med mera. De tio tumreglerna för 
kontroll av användarvänlighetskravet är till stor hjälp vid kontroll av slutprodukten. Det är lätt 
att se om kraven uppföljs på detta sätt.    
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5.2.3.3 Resultat heuristiks utvärdering 

Genom granskning av teoriavsnittet och empirin i studien vad det gäller en heuristik 
utvärdering kan man se fördelarna med att använda sig av detta sätt vid utvärderingen av dessa. 
Både vid utvärderingen av kraven med handledarna och vid utvärderingen av produkten med 
användarna och kunden. Resultatet av detta är att det blir stora fördelar för slutanvändaren och 
kunden. Detta eftersom kunden är involverad i hela processen och därför påverkar 
slutresultatet. Nielsen(1995) framhåller att fördelarna med en heuristisk utvärdering är att 
kunna uppmärksamma problem vid användande av systemet eller produkten 

Det kan konstateras genom analysen av teorin och empirin, hur viktigt det är att använda sig 
av utvalda delar av beprövade utvärderingsmetoder. Dock behöver det beaktas att dessa bör 
anpassas efter vilket system eller produkt som utvecklas. I slutändan innebär detta att 
användaren och kunden får en produkt som de är nöjda med.  

5.3 Heuristisk användbarhetsutvärdering  
 
En analys utfördes av iOS appen utifrån Nielsens (1995) principer och princip nr 1, 2, 4, 6 och 
9 uppfylldes, dessa beskrivs nedan. De aspekter där det inte går att använda sig av Nielsens 
(1995) principer beskrivs även dessa nedan, de gäller princip nr 3, 5, 7, 8 och 10. Detta beror på 
att appen inte är ett stort datasystem utan endast en del av ett redan existerande system. Då 
man använder sig av en app är oftast själva skärmstorleken mindre än till exempel en laptop. 
Detta innebär att endast begränsad information kan visas. Empirin jämförs här mot teorin i 
denna studie för att få fram eventuella skillnader och likheter vid utvecklingsprocessen för att 
få en väl fungerande produkt. Produkten i detta fall en iOS app vilken har som krav att den skall 
vara användarvänlig, detta enligt den framtagna kravspecifikationen. 

5.3.1 Utvärdering utifrån Nielsens (1995)  principer. 

1. Visibility of system status – Synliggöra systemets status 

Enligt princip nummer 1 framgår det utifrån teoriavsnittet att man bör sträva efter att 
användarna skall bli informeras om vad som händer vid användning av ett system eller 
exempelvis via en app.   

Enligt empirin i denna studie framgår det att princip nummer 1 följs då användarna får 
ett push meddelande med information till exempel att ett datasystem ligger nere för 
tillfället. När systemet är brukbart igen får användaren ett push meddelande om detta. 

Slutsatsen av detta är att princip nummer 1 uppfylls enligt Nielsens (1995) principer. 
Både teorin och empirin är samspelta i denna princip. Detta innebär att både teoretiskt 
och empiriskt är syftet att informera användarna om vad som händer i datasystemet är 
uppfyllda.  

2. Match between system and the real world – Systemet ska vara anpassat till 
verkligheten.  

Enligt princip nummer 2 framgår det utifrån teoriavsnittet att man bör sträva efter att 
systemet ska anpassas efter användarna. Detta innebär att man ska utforma systemet 
för att användaren känner igen sig både språkligt och enligt tidigare system de 
använder inom organisationen. 

Enligt empirin i denna studie framgår det att princip nummer 2 följs då meddelanden 
är anpassade efter nuvarande system och kommer från intranätet i organisationen. Den 
information som skrivs in på intranätet används även för att skickas ut information till 
appen via push. Detta är programmerat för att personalen som förmedlar 
informationen inte ska behöva registrera samma information två gånger. Intranätets 
information är redan anpassat efter organisationens övriga system. 

Slutsatsen av detta är att princip nummer 2 uppfylls enligt Nielsens (1995) principer. 
Både teorin och empirin är samspelta i denna princip. Detta innebär att både teoretiskt 
och empiriskt är syftet att låta användarna känna igen sig i systemets utformning samt 
att det språkligt utförande är uppfyllt.  

3. User control and freedom – Användarkontroll och frihet 
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Enligt princip nummer 3 framgår det utifrån teoriavsnittet att man bör underlätta för 
användaren om de väljer fel funktion av misstag, det är viktigt att det finns någon 
variant av ångra funktion. 

Enligt empirin i denna studie framgår det att princip nummer 3 endast har funktionen 
avfölja eller följa system. 

Slutsatsen av detta är att princip nummer 3 inte uppfylls enligt Nielsens (1995) 
principer.  Teorin och empirin är inte samspelta i denna princip. Vad beror det på? Då 
den applikation som används här inte har samma funktioner som ett stort datasystem 
måste vissa saker prioriteras bort samt anpassas efter skärmstorleken. I detta fall har 
denna funktion valts bort. 

4. Consistency and standards – Var konsekvent och använd 
standardfunktioner 

Enligt princip nummer 4 framgår det utifrån teoriavsnittet att man bör sträva efter att 
systemet ska vara utformat på ett standardiserat sätt och konsekvent, även här gäller 
användaren ska känna igen sig i systemet. 

Enligt empirin i denna studie framgår det att princip nummer 4 följs då Appels 
standard funktioner används, detta för att användaren ska känna igen sig. Då 
organisationens medarbetare använder sig av iOS telefoner i tjänster är de redan 
familjära med denna variant av smartphones.  

Slutsatsen av detta är att princip nummer 4 uppfylls enligt Nielsens (1995) principer. 
Både teorin och empirin är samspelta i denna princip. Detta innebär att både teoretiskt 
och empiriskt är syftet att användarna ska känna igen sig i systemet. 

5. Error prevention – Förhindra att fel uppstår 

Enligt princip nummer 5 framgår det utifrån teoriavsnittet att systemet ska förebygga 
att fel uppstår vid användandet av applikationen eller ett annat system. 

Enligt empirin i denna studie framgår det att princip nummer 5 både följs och inte följs 
eftersom utformandet av iOS appen programmeras för att fel inte ska uppstå. Det enda 
fel som kan uppstå är att serven ligger nere. Då kommer det ett felmeddelande för alla 
användare när appen används. 

Slutsatsen av detta är att princip nummer 5 uppfylls delvis enligt Nielsens (1995) 
principer. Både teorin och är inte helt samspelta i denna princip, då det kan uppstå fel 
eftersom servern ligger nere.  

6. Recognition rather than recall – Minimera minnesbelastningen 

Enligt princip nummer 6 framgår det utifrån teoriavsnittet att man bör sträva efter att 
användaren ska känna sig hemma i systemet och lätt hitta i applikationen. Detta är till 
för att användaren inte ska behöva minnas för många varianter i olika system.  

Enligt empirin i denna studie framgår det att princip nummer 6 finns det valmöjlighet 
att välja, vad som visas i applikationen. Beroende på vilken avdelning användaren 
arbetar på, behövs tillgång till olika system.  

Slutsatsen av detta är att princip nummer 6 uppfylls enligt Nielsens (1995) principer. 
Både teorin och är samspelta i denna princip. Detta innebär att både teoretiskt och 
empiriskt är syftet att användarna ska kunna använda funktioner som de redan är vana 
vid och bara få relevant information just för dem. 

7. Flexibility and efficiency of use – Flexibelt och effektivt 

Enligt princip nummer 7 framgår det att utifrån teoriavsnittet man bör sträva efter att 
alla förstår systemet eller applikationen rent tekniskt och kunskapsmässigt. Det är 
därför viktigt att anpassa funktioner för att även en novis ska förstå. 

Enligt empirin i denna studie framgår det att princip nummer 7 är utformningen av 
applikationen anpassad för att en novis ska förstå funktionerna och tekniken är lätt att 
använda. 
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Slutsatsen av detta är att princip nummer 7 uppfylls enligt Nielsens (1995) principer.  
Teorin och empirin är samspelta i denna princip. Det är viktigt att applikationen 
utvecklas på ett sätt att alla förstår lätt hur den fungerar och inte har några svårigheter 
att förstå hur den används. 

8. Aesthetic and minimalist design – Estetisk och minimal design 

Enligt princip nummer 8 framgår det utifrån teoriavsnittet man bör sträva efter att inte 
ta med irrelevant information. För att underlätta för novisen tas endast viktig 
information med i applikationen. 

Enligt empirin i denna studie framgår det att princip nummer 8 är utformad för att 
viktig information som är relevant för användaren finns i applikationen. Däremot är 
det som sagt olika information som är viktigt för olika användare. Därför har en 
valmöjlighet att välja vilken information man vill följa lagts till i applikationen. 

Slutsatsen av detta är att princip nummer 8 uppfylls enligt Nielsens (1995) principer.  
Teorin och empirin är samspelta i denna princip. Det är viktigt att applikationen 
utvecklas på ett sätt som gör att valmöjligheten att kunna välja vilken information som 
önskas i appen finns att tillgå samt även möjlighet att av avfölja någon information. 

9. Help users recognise, diagnose, and recover from errors – Tydliga 
felmeddelande för användaren 

Enligt princip nummer 9 framgår det utifrån teoriavsnittet att man bör sträva efter att 
applikationen ska föreslå lösningar om användarna använder fel funktion eller ångrar 
sig och vill backa till föregående steg.  Denna funktion är till för att göra det lättare för 
användaren att hitta rätt i applikationen eller om de trycker på fel funktion. 

Enligt empirin i denna studie framgår det att princip nummer 9 är utformad för att om 
de skulle vilja använda en funktion som inte är i bruk kommer det att stå i klartext. 
Detta kan innebära att de till exempel inte har tillgång till viss information. Detta på 
grund av de tidigare har gjort ett förval för att följa vissa system. 

Slutsatsen av detta är att princip nummer 9 uppfylls enligt Nielsens (1995) principer. 
Både teorin och empirin är samspelta i denna princip. Detta innebär att både teoretiskt 
och empiriskt är syftet att användarna ska få felmeddelande i klartext då de trycker på 
en funktion som inte är aktiv. Då förstår användarna direkt vad de behöver göra för att 
lägga till den önskade funktionen på applikationen. 

10. Help and documentation - Hjälpavsnitt och dokumentation. 

Enligt princip nummer 10 framgår det utifrån teoriavsnittet att man bör sträva efter att 
vid användning av en applikation kan det vara bra att ha en funktion som ger tillgång 
till hjälpavsnitt och dokumentation. 

Enligt empirin i denna studie framgår det att princip nummer 10 inte är aktuell att 
använda dels på grund av appens utformning som är gjord för att användaren ska förstå 
och lätt kunna använda dess funktioner utan tillgång till ett hjälpavsnitt. 

Slutsatsen av detta är att princip nummer 10 inte uppfylls enligt Nielsens (1995) 
principer. Denna princip går inte att följa då appen endast är ett litet program och 
därför har denna valmöjlighet valts bort. Appen är även väldigt lättanvänd och kan 
anses kunna användas utan en hjälpfunktion. 

Total helhetsbedömning av den utförda analysen vad det gäller användarutvärdering, 
då Nielsens (1995) principer har använts i syfte att får fram om empirin (jämföra och 
analysera) stämmer med teorin kan beskrivas enligt följande: många av riktlinjerna är 
bra vid utvärdering av appen, men riktlinjerna bör anpassas för att passa en app bättre.  

5.3.2 Slutintervju efter demonstration av appen.   
 
Åsikter som framkom vid uppföljningsintervjun efter demonstrationen: Totalt sätt var hela 
gruppen överens om att det var en bra app som skulle lösa det aktuella problemet med 
informationsflödet. Appen kommer absolut förbättra informationsflödet vad det gäller 
driftstatusen som endast finns tillgänglig på intranätet i dagsläget. Det framkom även att alla 
ansåg att push funktionen endast ska användas vid viktig information. De ansåg även att 
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funktionen där det går att välja vilken sorts information det går att få i appen var en bra lösning.  
Även lösningen att den information som skrivs på intranätet har funktionen att samma 
information går ut i appen ansågs som en bra lösning. Vilket innebär att det inte blir 
dubbelarbete med att skriva in samma information två gånger. 
 
Det finns även annan information på intranätet som också är viktigt att få ut snabbt, men om 
denna information ska finnas i samma app eller i en liknade app, det får undersökas närmare. 
Det var även av intresse att via denna app eller ytterligare en app få mer information till exempel 
angående nyhetsflödet eller liknande. Det skulle även vara av intresse att utveckla en app som 
fungerar i smartphones för Android. Det är också viktigt att appen är bra ur säkerhetssynpunkt, 
detta beaktas inte i denna studie. (I dagsläget är den installerad på den berörda organisationens 
testsystem, vilken kan jämställas med det verkliga informationsflödet inom organisationen.) 
 
En annan lösning som efterfrågades var att appen skulle kunna per automatik skicka ut ett 
meddelande om ett datasystem är nere. Det var även av intresse att ha en särskild app som 
domstolarna kan använda internt, istället för att få meddelandet från Domstolsverket. Andra 
lösningar som föreslogs var Xamarin, Internt Twitter eller en webb app. Vad det gäller webb 
appen går det dock inte att få en push funktion. 
 
Det är viktigt att se över de synpunkter som framkommit i slutintervjun. Detta för en framtida 
vidareutveckling av den utvecklade appen. I dagsläget var de annars nöjda med helheten vad 
det gäller appen. Vid en längre studie hade ytterligare funktioner och behov kunnat tas med och 
utvecklats. 
 
 
För att svara på andra frågeställning i denna studie, ”Hur kan en kravspecifikation bidra till en 
effektivisering av informationsflödet inom en offentlig organisation? ”har det framkommit i 
analysen att det är av stor vikt att tidigt involvera slutanvändaren, detta för att samla upp alla 
behov och krav. Det är även viktigt att använda sig av olika personer vid intervjuerna som ligger 
till grund för kravspecifikation, detta för att få olika åsikter och tankar om ett lösningsförslag. 
Riktlinjer tas fram för en kravspecifikation, vilken är anpassad för att passa en app utveckling. 
Denna ska sedan ligga till grund för hela utvecklingsarbetet, vilket utförs iterativ därför att det 
är viktigt att användaren får vara med i hela processen. Slutsatsen av detta är att användarna 
blir nöjda med resultatet.  
 
För att få fram passande riktlinjer för en bra kravspecifikation väljs riktlinjer för processen via 
Requirements engineering samt genom att använda ett agilt arbetssätt med närhet till kund och 
användare, både vad det gäller kravprocessen, utvecklingsarbetet och bedömning av 
slutprodukten. Det går även att ändra i kravspecifikationen och utvecklingsarbetet i slutet för 
att förbättra resultatet om detta skulle behövas. Man kan även beskriva en kravspecifikation 
som en plan att förverkliga ett utvecklingsprojekt. Detta innebär att utan kravspecifikation fås 
ingen lösning på problemet. På detta sätt bidrar en kravspecifikation till en effektivisering av 
informationsflödet. 
 
Enligt mitt utvecklingsarbete (empirin) och litteratursökning (teorin) inom Requirements 
engineering framkommer det att riktlinjer för en kravspecifikation är oerhört viktig vid ett 
utvecklingsarbete. Utan den skulle inte utvecklingsarbetet fungerat fullt ut, samtidigt ser jag en 
oerhörd fördel av att arbeta agilt och iterativt. Det är oerhört viktigt att kunden och 
slutanvändaren kan ändra sig under resan gång, detta för att uppnå ett bra resultat med en väl 
fungerande produkt och en nöjd kund. Genom att ha en riktlinjer för kravspecifikation som 
utgångspunkt innan utvecklingsarbetet startar bidrar till att informationsflödet blir mer 
effektivt. 
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6 Kravspecifikation   
Det framtagna riktlinjerna för en kravspecifikation i denna studie presenteras i detta kapitel. 

6.1 Requirements engineering  
 
För att kunna få fram krav och behov vad det gäller den berörda organisationen, visar studiens 
analyskapitel att för att ta fram en väl fungerande kravspecifikation bör man använda sig av de 
riktlinjer som finns att tillgå vad det gäller Requirements engineering. Dock förespråkar jag att 
man inte använder sig av mer än nödvändig dokumentation eftersom agil utveckling 
förespråkar detta. Detta bör sedan ligga till grund för att lösa organisationens problem och 
effektivisera informationsflödet internt. Det är även viktigt att använda sig av iterativ process, 
och ett agilt arbetssätt, eftersom detta möjliggör att göra ändringar i kravspecifikationen och 
utvecklingsarbetet under hela processen. Det är viktigt att involvera kunden och användarna 
redan tidigt i processen samt att de ger feedback under hela kravframtagningen och 
utvecklingsarbetet. Vilket innebär att processen kan hålla på tills att kunden är helt nöjd, det 
som kan påverka detta är i någon mån, är hur lång tidsplanen för projektet är.  
 
Viktiga steg som bör beaktas vid framtagning av en app för informationsförmedling eller för 
liknande ändamål är följande: 
 
Steg 1: Det är viktigt att samla in kraven i början av utvecklingen, detta sker genom intervjuer 
med användarna och täta kontakt med kunden. 
 
Steg 2: All sorts utveckling bör ha en grund att stå på i form av en kravspecifikation. Kraven ska 
inte skrivas som färdiga krav utan endast vad kraven ska lösa. (eftersom en iterativ utveckling 
används). 
 
Steg 3: Beskrivning av produktens egenskaper bör ingå, egenskaperna som beskrivs ska vara 
användarvänliga. Detta för att produkten ska vara lätt att använda och att användaren ska 
känna igen sig mot tidigare system i organisationen. 
 
Steg 4: Kravspecifikationen ska skrivas på ett lättförståeligt språk. 
 
Steg 5: Kraven bör vara testbara, detta genom att konsultera med kunden och användarna 
angående de olika funktionerna som programmeras och göra ändringar vid behov. 
Demonstration av slutprodukten genomförs med användare och kunden som bedömer om 
slutprodukten uppfyller målet. 
 
Steg 6: Kraven är nödvändiga vid utveckling av alla produkter. Kraven bör tas fram i början av 
processen för att sedan ändra vissa krav under arbetes gång (iterativt). 
 
Steg 7: Kraven inhämtas både från olika användare och kunden. För att sedan välja lämpliga 
krav tillsammans med kunden. 
 
Utifrån studiens resultat rekommenderas följande steg som har sin grund i Requirements 
engineering och ett agilt iterativt arbetssätt vid framtagning av en kravspecifikation: 
 

 Requirements elicitation (Kravinsamling) 
 
Projektet bör startas med att lyssna på alla intressenterna för att sedan transkribera 
och analysera intervjumaterialet. Intervjuer med användare och kontinuerliga möten 
med kunden för konsultation, är lämpliga att använda sig av vid kravinsamling. 
 
Vid framtagning av krav är det är betydelsefullt att tidigt förstå vad kundens problem 
är och hur ska det lösas. Intervjuer är ett bra sätt att få användarnas synpunkter och en 
inblick i verksamheten, det är även viktigt att använda sig av olika sorters 
intervjupersoner eftersom olika infallsvinklar fås fram. Detta är ett väldigt bra och 
effektivt sätt för att utvecklaren ska förstå det verkliga problemen och för att kunna ta 
fram en generell kravspecifikation.   
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Det är av stor vikt att kunden och användaren får vara med under hela processen. Detta 
för att få fram ett lösningsförslag som de blir nöjda med. 

 

 Requirements analysis and negation (Kravanalys och förhandling) 
 

Kravinsamlingen och analys av denna ligger till grund för utveckling av kraven och hur 
de bör hanteras. Efter det sammanställs en preliminär kravspecifikation som sedan 
ligger till grund för systemutvecklingen och utifrån detta arbeta iterativt. Kraven 
analyseras och konflikter gällande kraven löses genom förhandlingar med kunden, 
varvid de slutliga kraven förhandlas fram. (Eftersom en iterativ process används är det 
fortfarande möjligt att ändra kraven längre fram) 

 

 Requirements documentation (Kravspecifikation) 
 

I denna fas skrivs kravspecifikationen. Vid framtagning av krav till kravspecifikationen 
är det viktigt att formulera kraven som ett krav och inte som en lösning på ett problem. 
Detta eftersom man ska vara öppen för olika lösningar och arbeta på ett iterativt sätt. 
Detta innebär att man kan ändra krav och funktioner under kravframtagningen och 
utvecklingsarbetet. Det som är viktigt är att kunden blir nöjd med resultatet av 
slutprodukten. 
 
Dela upp kraven enligt följande: mål, funktionella krav, icke-funktionella krav och 
tekniska krav. 
 
Kraven ska skriva på ett lättförståeligt språk som alla parter förstår.  
 
Hantering av krav tas fram genom olika steg. Det första steget som används vid arbetet 
med krav, inom agil iterativ utveckling av en app bör vara fokuserad på produktens mål 
och intressentkrav (funktionella och icke funktionella krav). Det andra steget bör 
hantera produktens tekniska krav.  
 
Funktionella och icke-funktionella krav är det som anger behovet hos kunden och 
användaren. Medan tekniska krav är krav som anger vad produkten rent tekniskt skall 
leverera eller vilka övriga datasystem de ska vara kompatibla med. Funktionerna rent 
teknisk bör inte tas med på kravspecifikationen då de kommer att ändra sig under 
utvecklingsarbetet, eftersom arbetet bedrivs iterativ i nära samarbete med kund och 
användare. Funktionerna beskrivs istället vid presentationen av lösningsförslaget. 
Kravspecifikationen bör beskriva endast vad den framtagna produkten skall 
åstadkomma. Denna uppdelnings fördelar är att det är möjligt att göra ändringar under 
hela processen tills kunden är nöjd med resultatet.  

 
 

 Requirements validation (Kravvalidering) 
 
Det är viktigt att kontrollera kravspecifikationen samt att undersöka om den framtagna 
lösningen uppfyller alla kraven på kravspecifikationen. Det är även viktigt att 
kontrollera att kunden är nöjd med lösningen. Detta bör utföras i samrådande med 
användare och kunden samt genom en demonstration samt feedback av den slutliga 
lösningen.  
 
Validering är det slutliga steget i Requirements engineering. 
 
Requirements validation involverar att utföra kontroller av kraven var det gäller att 
kraven är konsekventa, att kraven är kompletta och att kraven är noggrant beskrivna. 
 
Följande steg bör även ingå i processen: 

 Kontrollera om kravspecifikationen är otydlig på något sätt. 

 Kontrollera om någon information saknas. 

 Kontrollera om några konflikter mellan kraven uppstår. 
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 Kontrollera om kravspecifikationen har några orealistiska krav. 

Dessa steg är en viktig process i framtagning av en kravspecifikation. De beskrivna stegen som 
anges ovan passar en agil, iterativ utveckling av en app. Stegen i processen ovan bör kontrolleras 
mot kravspecifikationen för att kontrollera att alla stegen godkända. 
 
För att kontrollera kraven är det bra att använda en väl beprövad metod, jag rekommenderar 
att Andersens (1994) checklista används för detta syfte. Riktlinjerna ur denna anpassas sedan 
för att passa projektet. 
 
För kontroll av kravspecifikationen väljs följande steg:  

 Är kraven fullständiga? Är alla krav med? 

 Kan kraven missuppfattas? Är kraven korrekt formulerade? 

 Krockar kraven med varandra på något sätt? 

 Är alla kraven relevanta? 

 Går det att kontrollera att alla kraven är uppfyllda? 

 Går det att spåra alla krav? 

 Går alla krav att genomföra? 

 Är kraven fria från utformning och design? 

 Är det utifrån kraven enkelt att gör ändringar? 

 Är den detaljerad nog för att alla inblandade förstår? 

 Är målbeskrivningen exakt? 

 Beskriver den tekniska lösningen iteration med andra system? 

 Beskriver kraven hur produkten ska användas? 

 Finns intressenterna beskrivna i kraven? 

 Är kraven fria från egenskapskrav?  

Genom analyskapitlet framkommer att Andersen (1994) och Kotonya och Sommerville (1998) 
anser att riktlinjer bör ingå i en kravspecifikation. Genom en anpassning av dessa båda, får man 
fram lämpliga riktlinjer för projekt liknade denna studie. Dessa beskrivs nedan: 

 Avsikten med informationssystemet. 

 Informationssystems funktioner. 

 Informationssystems generella egenskaper. 

 Funktionella egenskaper. 

 Vad systemet skall utföra och vilka funktioner som ska ingå. 

 En beskrivning av de andra systemen som systemet måste integrera med. 

Kravspecifikationen tas fram via intervjuer samt genom kontinuerliga möten med kunden. 
Eftersom kravframtagningen görs iterativt kan krav tillkomma under arbetets gång. Nya krav 
kan tillkomma under processens gång. Eftersom arbetet utförs iterativt är kravspecifikationen 
inte låst utan kan ändras. 
 
För att passa en agil, iterativ utveckling av en app som komplement till intranätet på den 
berörda organisationen, väljs följande innehåll enligt riktlinjerna ovan. Vad det gäller 
programmeringen är det inte nödvändigt att dokumentera detta, då en van systemutvecklare 
endast behöver titta på tidigare kod för att förstå hur det är upplagt, samt för att kunna 
vidareutveckla systemet. 
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Detta är den slutliga kravspecifikationen enligt överenskommelse med kunden 
(organisationen). 
 
 

 
Mål: 

 
Effektivisera informationsflödet inom 
organisationen. 
 

 
Funktionella krav: 
 

 
Ska förmedla information.  
Förmedla information via en portabel 
lösning. 
 
 

 
Icke-funktionella krav: 
 

 
Ska vara användarvänlig. 
Kunna få information när de anställda inte är 
på sin arbetsplats eller har med sig sin 
laptop. Användarna ska ha möjlighet att 
själva välja vilka IT-system de vill följa eller 
avfölja. 
 
 

 
Tekniska krav: 
 

 
Möjlighet att samköra informationsflödet 
från intranätet, utformas för att det vara 
kompatibelt med organisationen nuvarande 
system. 
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7 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs studiens 
implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

7.1 Resultat   
 
För att svara på första frågeställning ett i denna studie, ”Vilka problem har en offentlig 
organisation med informationsflödet?” Vilket ska ligga till grund för den framtagna 
kravspecifikationen, kan problemet på organisationen beskrivas med att respondenterna 
upplever att all information inte når alla instanser i tid. Detta på grund av att personal inte läser 
meddelanden på intranätet, dels på grund av att de inte kontrollerar intranätet tillräckligt ofta 
eller är ute i verksamheten och inte har tillgång till en dator.  
 
För att svara på andra frågeställning i denna studie, ”Hur kan en kravspecifikation bidra till en 
effektivisering av informationsflödet inom en offentlig organisation? ” har det framkommit i 
analysen att det är av stor vikt att tidigt involvera slutanvändaren, detta för att samla upp alla 
behov och krav. En viktig aspekt som framkom vid genom analysen är att det är oerhört viktigt 
att använda sig av väl fungerande riktlinjer vid kravprocessen. Detta för att slutprodukten ska 
kunna effektivisera organisationens informationsflöde samt att kunden och slutanvändaren blir 
nöjd. Det är även viktigt att produkten fungerar på ett fullgott sätt. Både ur teorin och empirin 
framkommer det att riktlinjer för en kravspecifikation är oerhört viktigt vid ett 
utvecklingsarbete. Utan den skulle inte utvecklingsarbetet fungerat fullt ut, samtidigt ser jag en 
oerhörd fördel av att arbeta agilt och iterativt. Att arbeta iterativt idag kan ses som en stor 
fördel, detta genom att ha en konstant involvering av användaren och kunden vid framtagning 
av krav samt vid utvecklingsprocessen. Då kunden ofta inte från början vet vad de vill ha, utan 
de får istället vara med i hela processen och påverka resultatet. Det är oerhört viktigt att kunden 
och slutanvändaren kan ändra sig under resan gång, detta för att uppnå ett bra resultat med en 
väl fungerande produkt och en nöjd kund. Genom att ha en riktlinjer för kravspecifikation som 
utgångspunkt innan utvecklingsarbetet startar bidrar detta till att informationsflödet blir mer 
effektivt. Tanken med riktlinjerna för kravspecifikationen är att bidra till en bra lösning för att 
effektivisera informationsflödet på en organisation. Jag anser att genom att använda 
riktlinjerna för kravspecifikationen bidrar detta även till att kunden får sina önskningar och 
behov uppfyllda vad det gäller förmedling av information inom en organisation. Det resulterar 
även i att lösa organisationens problem med informationsflödet, eftersom de anställda kan få 
viktig information när de är ute i verksamheten. Detta gör att informationsflödet blir mer 
effektivt. 
  
För att få fram passande riktlinjer för en bra kravspecifikation väljs riktlinjer för processen via 
Requirements engineering samt genom att använda ett agilt arbetssätt fås närhet till kund och 
användare, både vad det gäller kravprocessen, utvecklingsarbetet och bedömning av 
slutprodukten. Det går även att ändra i kravspecifikationen och utvecklingsarbetet i slutet för 
att förbättra resultatet om detta skulle behövas. Man kan även beskriva en kravspecifikation 
som en plan att förverkliga ett utvecklingsprojekt. Detta bör sedan ligga till grund för att lösa 
organisationens problem och effektivisera informationsflödet internt. Det är även viktigt att 
använda sig av en iterativ process, och ett agilt arbetssätt, eftersom detta möjliggör att göra 
ändringar i kravspecifikationen och utvecklingsarbetet under hela processen. Det är viktigt att 
involvera kunden och användarna redan tidigt i processen samt att de ger feedback under hela 
kravframtagningen och utvecklingsarbetet. Detta för att få en lösning som passar användarnas 
behov och är betydelsefullt för att förstå kundens problem. Vilket innebär att processen kan 
hålla på tills att kunden är helt nöjd. Detta innebär att utan kravspecifikation fås ingen fullgod 
lösning på problemet. På detta sätt bidrar en kravspecifikation till en effektivisering av 
informationsflödet. 
 

7.2 Implikationer 
 
Ambitionen i denna studie var att skapa riktlinjer för en kravspecifikation som ligger till grund 
för en effektivisering av informationsflödet inom en offentlig organisation. Genom studiens 
resultat fås riktlinjer fram som rekommenderas att användas av andra utvecklare eller 
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studenter vid liknade projekt. Blomkvist och Hallin (2015) menar att vissa exjobb ger ett 
metodologiskt bidrag till forskningen detta genom att på ett nytt sätt lösa en organisations 
praktiska problem. Detta är denna studies kunskapsbidrag. Kunskapsbidraget vad det gäller 
forskningen inom ämnet informatik, bidrar den till en förbättring av förmedling av information. 
Detta genom att ta fram riktlinjer för en kravspecifikation i form av en artefakt som ligger till 
grund vid utvecklingsarbetet. Ytterligare studier kan ses som önskvärt då denna studie endast 
har inriktat sig på en organisation och för att forskningen ska bli optimal och behöver ytterligare 
studier inom området utföras. Det praktiska kunskapsbidraget i denna studie bidrar till att 
förbättra informationsflödet inom bland annat offentliga organisationer. Genom att ta fram 
riktlinjer för en kravspecifikation som ligger till grund för utveckla och effektivisera 
informationsflödet inom en organisation. Resultatet som framkommit har resulterat i riktlinjer 
för en kravspecifikation som förbättrar informationsflödet.  
 

7.3 Begränsningar  
 
Denna studie utfördes på en offentlig organisation och därför blir studien speciellt för dem och 
kan ses som svårt att bevisa resultatmässigt. Studiens ämnesområden är av varierande djup, 
eftersom det inte tidsmässigt varit möjligt att gå lika djupt inom alla ämnen. 

7.4 Slutsatser och rekommendationer 
 
Efter att ha genomfört denna studie kan det konstateras att det idag saknas riktlinjer för hur en 
kravspecifikation skall bidra till att effektivisera informationsflödet internt inom en offentlig 
organisation. Det kan konstateras att det är viktigt att ta fram riktlinjer för detta ändamål. 
Genom studien framkommer det att för att lyckas komma fram med ett effektivt lösningsförslag 
för att effektivisera informationsflödet inom en organisation, är Requirements engineering en 
process som ger bra grund för riktlinjer för detta. Genom att arbeta agilt och iterativt och genom 
att anpassa riktlinjerna för syftet och att arbeta i nära samarbete med kunden har detta 
resulterat i en lösning som kunden är nöjd med. Jag rekommendera att riktlinjerna används för 
ytterligare förbättringar för att effektivisera informationsflödet internt. 
 
Studiens resultat kan användas av andra liknande organisationer. Den kan även vara till hjälp 
för andra utvecklare inom området att vidareutveckla informationssystem eller liknande genom 
riktlinjerna för kravspecifikationen.  
 

7.5 Vidare forskning 
 
Eftersom det i dagsläget inte finns några studier som inriktat sig på hur riktlinjer för en 
kravspecifikation kan effektivisera informationsflödet inom organisationer, bör detta studeras 
ytterligare, vilket skulle medföra att det blir bättre bredd på forskningen. Detta skulle medföra 
att nya dörrar öppnas för ytterligare områden vad det gäller utveckling av riktlinjer för en 
kravspecifikation för andra områden än informationsflöden inom en offentliga organisationer. 
 
En annan inriktning för vidare forskning vore att se om riktlinjerna kan användas inom andra 
områden är just informationsflöde inom en offentlig organisation. 
 
Ytterligare ett förslag är att vidareutveckla denna studie, genom att intervjua fler personer på 
olika organisationen. Detta för att få mer bredd på undersökningen eller använda sig av en 
enkätundersökning där man istället inriktar sig på att få en stor svarsfrekvens.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Intervjupersoner och intervjufrågor intervjuperson (standardfrågorna) 
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Bilaga 1 
Intervjupersoner  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Kön Sändare/Mottagare Intervju metod Tid för intervju

Intervjuperson 1 man M telefonintervju 9.31 min

Intervjuperson 2 man M telefonintervju 7.29 min

Intervjuperson 3 man M telefonintervju 17.53 min

Intervjuperson 4 man M telefonintervju 14.49 min

Intervjuperson 5 kvinna S intervju 14.11 min

Intervjuperson 6 man M intervju 21.27 min

Intervjuperson 7 kvinna M intervju 08.38 min

Intervjuperson 8 kvinna S intervju 10.19 min

Intervjuperson 9 man S intervju 17.15 min
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Intervjufrågor intervjuperson 1 till 3 (standardfrågorna) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervjufrågor Intervjuperson 1 Intervjuperson 2 Intervjuperson 3

Hur fungerar informationsflödet på 

organisationen idag?

Vid driftstatus får vi 

informationen lite för 

sent

Suppport nummer eller 

sms

Läser driftstatus på Intranätet. 

Vid fel rapporterar vi till 

supporten.

Finns det givna riktlinjer för hur ni 

idag sänder och läser information 

internt?

Ja, Intranätet. Nej Ja, Intranätet

Vad finns det för forum att ge 

information, samt att läsa 

information idag på organisationen?

Intranäet, epost och 

sms-tjänst

Intranätet Intranätet, epost, lync och 

telefon

Anser du att en ny 

informationskanal till exempel ett 

app skulle förbättra 

informationsflödet på 

organisationen?

Ja Ja Ja

Vilken typ av information sänder ni 

ut idag?

Driftstörningar n/a Driftstörningar

Hur ofta sänder ni ut information 

och på vilket sätt? 

Så ofta det är 

driftstörning. Epost

n/a Dagligen. epost

Hur är din uppfattning om att 

informationen når alla instanser?

Informationen finns på 

intranätet, men 

mottagaren läser inte 

den alltid

Informationen finns på 

intranätet, men 

mottagaren läser inte 

den alltid

Informationen finns på 

intranätet, men mottagaren 

läser inte den alltid

Skulle du bli hjälpt om mottagaren 

kan se meddelandet i sin mobil, 

exempel via en app.

Ja, definitivt. Ja Ja, i alla fall som reservlösning

Sänder ni idag ut information om när 

ett datafel är åtgärdat i samma 

omfattning som ni meddelar att ni 

har driftstopp?

Ja Ja Ja

Finns det någon övrig information 

som du anser vore lämpligt att 

skicka via en mobiltjänst?

Extra information 

angående driftstatusen

Driftstop, samt kunna 

välja info

länkar till instuktioner

Om det skulle finnas en app där du 

kunde sända information, skulle du 

anse att detta vore en bra lösning. 

Samt hur skulle det hjälpa dig?

Låter bra behöver ej 

vara på plats

Välutformad app kan hjälpa

Skulle du tycka att lösning på detta 

kunde vara en notifikation i mobilen 

eller på någon annan plattform i så 

fall vilken? 

Mobilen Mobilen Mobilen

Vilka tjänster skulle du vilja ha som 

kan användas i mobilen?

Intranät i mobilen, 

fakturahantering

Vera kalendern Driftinformation

Tror du att mottagaren skulle 

uppskatta att få olika typer av 

information eller endast viktigt 

information. Som till exempel 

information vid driftstopp. 

Olika Välja själv Kategorisera + viktig info

Vilken övrig information kan du 

tänka dig att skicka ut till de 

berörda?

Intranätets nyheter n/a Reserv rutiner eller 

reservmallar
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Intervjufrågor intervjuperson 4 till 6 (standardfrågorna) 

 

 
 

 

 

 

 

Intervjufrågor Intervjuperson 4 Intervjuperson 5 Intervjuperson 6

Hur fungerar informationsflödet på 

organisationen idag?

Bra och dåligt Via Intranätet It-supporten har 

lavinmeddelande, sms 

funktion. Önskar central 

väg för kommunication 

med domstolar.

Finns det givna riktlinjer för hur ni 

idag sänder och läser information 

internt?

Ja, Intranätet Ja, Intanätet Nej.

Vad finns det för forum att ge 

information, samt att läsa 

information idag på 

organisationen?

e-post, intranätet, fax 

och muntligt

Intranätet och epost Intranätet, epost, telefon-

meddelande och i framtiden 

även sms

Anser du att en ny 

informationskanal till exempel ett 

app skulle förbättra 

informationsflödet på 

organisationen?

Ja Ja Ja, obs säkerhet

Vilken typ av information sänder ni 

ut idag?

vid behov 

driftstörningar

It-information n/a

Hur ofta sänder ni ut information 

och på vilket sätt? 

Olika Vid driftstörningar n/a

Hur är din uppfattning om att 

informationen når alla instanser?

Informationen finns på 

intranätet, men 

mottagaren läser inte 

den alltid

Informationen finns på 

intranätet, men är 

mottageren inte vid datorn 

så läses den inte

Iband lite sent, beror på att 

de är stressade

Skulle du bli hjälpt om mottagaren 

kan se meddelandet i sin mobil, 

exempel via en app.

Alla, har inte mobiler i 

tjänsten.

Ja Ja

Sänder ni idag ut information om 

när ett datafel är åtgärdat i samma 

omfattning som ni meddelar att ni 

har driftstopp?

Ja Ja Måste förbättras

Finns det någon övrig information 

som du anser vore lämpligt att 

skicka via en mobiltjänst?

meddela när färdigt Om man vill få ut något 

snabbt

Varning för virus

Om det skulle finnas en app där du 

kunde sända information, skulle du 

anse att detta vore en bra lösning. 

Samt hur skulle det hjälpa dig?

Ja Ja, informationen kommer 

ut snabbare

n/a

Skulle du tycka att lösning på detta 

kunde vara en notifikation i 

mobilen eller på någon annan 

plattform i så fall vilken? 

Mobilen Mobilen Mobilen

Vilka tjänster skulle du vilja ha som 

kan användas i mobilen?

Lync, sms-taknik och 

email-

Driftstatus n/a

Tror du att mottagaren skulle 

uppskatta att få olika typer av 

information eller endast viktigt 

information. Som till exempel 

information vid driftstopp. 

Endast vilktig Driftstörningar n/a

Vilken övrig information kan du 

tänka dig att skicka ut till de 

berörda?

Ingen övrig information n/a n/a
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Intervjufrågor intervjuperson 7 till 9 (standardfrågorna) 

 

 

Intervjufrågor Intervjuperson 7 Intervjuperson 8 Intervjuperson 9

Hur fungerar 

informationsflödet på 

organisationen idag?

Lägger ut driftstatus på 

intranätet

Driftstatus på 

intranätet, nödfall e-

post

Intranätet, innan skickade vi e-

post

Finns det givna riktlinjer 

för hur ni idag sänder och 

läser information internt?

Ja, Intranätet Ja, Intranätet Ja, Intranätet

Vad finns det för forum 

att ge information, samt 

att läsa information idag 

på organisationen?

Intranätet Intranätet, epost Intranätet, epost

Anser du att en ny 

informationskanal till 

exempel ett app skulle 

förbättra 

informationsflödet på 

organisationen?

Ja Ja Ja

Vilken typ av information 

sänder ni ut idag?

Driftstatus och nyheter Driftstatus Störningar, planerade 

underhåll, instruktioner och 

anvisningar

Hur ofta sänder ni ut 

information och på vilket 

sätt? 

Behovstyrt och månads brev Behovstyrt Nyhetsbrev var sjätte vecka, 

driftstatus löpande

Hur är din uppfattning om 

att informationen når alla 

instanser?

Nyhetslistan måste man 

prenumerera på 

Är ofta inte vid sin 

dator, skulle vilja ha 

infon via en mobil

Informationen finns på 

intranätet, men läses inte.

Skulle du bli hjälpt om 

mottagaren kan se 

meddelandet i sin mobil, 

exempel via en app.

Ja Ja, efterfrågas push Ja

Sänder ni idag ut 

information om när ett 

datafel är åtgärdat i 

samma omfattning som ni 

meddelar att ni har 

driftstopp?

Ja Nej, vissa tar bara bort 

statusen

Ja

Finns det någon övrig 

information som du anser 

vore lämpligt att skicka 

via en mobiltjänst?

akut information mottagarna bör styra störningar nät man vill få ut 

något snabbt.

Om det skulle finnas en 

app där du kunde sända 

information, skulle du 

anse att detta vore en bra 

lösning. Samt hur skulle 

det hjälpa dig?

Ja Så länge den inte skapa 

dubbelarbete. Bra 

gränssnitt

Bra, lösning informatioen går 

ut snabbare

Skulle du tycka att lösning 

på detta kunde vara en 

notifikation i mobilen eller 

på någon annan plattform 

i så fall vilken? 

Mobilen Mobilen Mobilen

Vilka tjänster skulle du 

vilja ha som kan användas 

i mobilen?

Nyhetsflödet Vet ej Driftstatus

Tror du att mottagaren 

skulle uppskatta att få 

olika typer av information 

eller endast viktigt 

information. Som till 

exempel information vid 

driftstopp. 

Välja själv Konfigurera själv + 

viktig inforrmation

n/a

Vilken övrig information 

kan du tänka dig att 

skicka ut till de berörda?

Uppdateringar av systemet Uppdateringar i outlook Virus


