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Abstract 

 

Abstract 

 

This report contain information from a thesis of two students from Jönköping 

University on the company Fläkt Woods AB located in Jönköping. The purpose of the 

project has been development of a generic requirement specification that also includes 

a verification method of all its requirements and accounting which has been tested. 

The method that has been used is quality interviews of employees working with 

research and development of new products. All information and inputs have been 

processed to a requirement specification in the shape of an Excel-document under the 

abbreviation PRV (Product Requirement and Verification matrix). The projects focus 

has been reoccurring requirements format to fit any of the company’s products. It has 

been shown that the majority of these requirements has been categorised as non-

functional or occurred from directives and laws. To get a clear goal of the project the 

following questions has been stated: 

1. How do you construct a generic requirement specification and how will it be 

used? 

2. How shall the structure of the requirement be stated? Including in forms of 

hierarchy and documentation. 

3. What requirements shall the requirement specification process? 

The result does not fully fulfil ISO 29148 and needs some extra work but lays a good 

ground for improvement. 

The limitations of the project and its result is that the PRV is formed for a business in 

ventilation industry. But with some rework it is possible to customize the result for any 

business that is desired. 

Keywords: Requirement, specification, generic, guiding of quality and processes, 

structure, settings 



Sammanfattning 

 

Sammanfattning 

Denna rapport innehåller information från ett examensprojekt för två studenter från 

Jönköping Tekniska Högskola förlagt på företaget Fläkt Woods AB i Jönköping. Syftet 

med projektet har varit att framta en generisk kravspecifikation innehållande 

kravsättning och verifieringsmetoder samt redovisning av vilka krav som har testats. 

Metoden som använts är kvalitativa intervjuer av anställda verksamma inom utveckling 

av nya produkter. All denna information och input har bearbetats till en generisk 

kravspecifikation i ett Excel-format under förkortningen PRV (Product Requirement 

and Verification matrix). Projektet har haft stort fokus på att återkommande krav ska 

beskrivas i en form som ska kunna anpassas till så många av företagets produkter som 

möjligt. Detta har lett till att majoriteten av dessa återkommande krav har visats sig vara 

icke-funktionella och krav relaterat till lagar och direktiv. För att kunna få ett tydligt 

mål har följande frågeställningar ställts: 

1. Hur tar man fram en generisk kravspecifikation och hur kan man använda den 

praktiskt? 

2. Hur kan en generisk struktur skapas för kraven? Både i hierarkiska form och 

formulering. 

3. Vilka krav skall den generiska kravspecifikationen behandla? 

Resultatet har inte uppfyllt standarden ISO 29148 till fullo utan behöver vidare arbete 

men har gett en bra grund. 

Begränsningar av projektet och dess resultat är att PRV:n är framställd för verksamhet 

inom ventilationsindustrin. Dock genom viss ombearbetning går det anpassa resultatet 

till vilken verksamhet som önskas. 

Nyckelord: Kravspecifikation, generisk, uppstyrning av kvalité & processer, 

kravstruktur, kravsättning
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1 Introduktion 
Det finns ett behov i dagens industri av en generisk kontrollerad process som styr 

kravspecifikation. Projektet har fokuserat stort på den teori som finns idag angående 

kravspecifikationer och har där igenom försökt bygga två koncept på en struktur och 

process som skulle kunna fungera på så många företag som möjligt. Samtidigt trycka 

på att förmedla hur ett krav ska beskrivas för att vara funktionellt. Alltså undvika krav 

så som ”knappen ska ha ett lagom motstånd”. Ett av dessa koncept har sedan utvecklats 

och testats på ett lokalt företag, Fläkt Woods AB. 

Företaget är ett internationellt företag som arbetar med luftkonditionering inom både 

kalluft och varmluft. De är idag verksamhet inom energieffektiva industri-, komfort-, 

och bostadstadsventilation. I Jönköping tillverkas terminalapparater, kylbafflar, 

värmeväxlare och kompletta ventilations- och luftbehandlingsaggregat.  

Företaget har idag ett behov av att standardisera kravsättningen för 

ventilationsaggregaten, detta för att effektivisera och standardisera 

produktverifieringen. Vilket gjorde företaget till en perfekt kandidat för projektet. 

Kravsättningen som skall beröras av detta exjobb är främst de som klassificeras som 

icke funktionella och lämpliga att standardisera, ex på sådana krav kan vara IP klass, 

temperaturkrav, ljud och vibrationskrav.  

Utkomsten av detta skall vara en specifikation innehållande kravsättning och 

verifieringsmetod för respektive krav. 

 

1.1 Bakgrund 
Kravspecifikationer är idag ett ämne majoriteten av företag arbetar med men ofta saknar 

förståelsen för den verkliga nyttan, eller inte utnyttjar den fulla kapaciteten av 

kravspecifikationer. Det finns idag ingen tydlig mall eller metod hur en 

kravspecifikation bearbetas utan varje ingenjör får arbeta utifrån tolkning av teori för 

att själv skapa en fungerande process. Därför uppkom projektet ”Generisk 

kravspecifikation” som har målet att fungera som en mall för så många verksamheter 

som möjligt. 

För att kunna utföra en sådan studie i ett praktiskt fall så uppsöktes det lokala företaget 

Fläkt Woods AB. Företaget har idag ett behov av att standardisera kravsättningen för 

ventilationsaggregaten, detta för att effektivisera och standardisera 

produktverifieringen. Företaget använder i dagsläget inte någon standardiserad 

kravsättning utan tar fram en ny produktspecifik kravsättning varje gång en ny produkt 

skall sättas i utveckling. Vilket gör företaget en perfekt kandidat för detta projekt. 

Detta projekt är relevant för vår utbildning då kravsättning och kvalité är viktiga 

parametrar för ständig förbättring. Genom att standardisera kravsättningen minskar 

sannolikheten för att fel begås vilket leder till att kvalitén på produkten ökar och 

utveckling underlättas.  
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1.2 Problembeskrivning 
Ett problem i dagens industri är den stora variationen av kravspecifikationer eller 

avsaknad av tydlig uppstyrning av innehållande kraven. Ett behov av en generisk metod 

finns för att kunna lättare standardisera och samarbeta mellan företag. 

Ett lokalt företag känner samma problembild men även ett steg längre, avsaknad av en 

smidig verifieringsmetod i samma dokument som kraven är beskrivna. Det som hade 

önskats är ett dokument/checklista/databas med generiska krav för en produktgrupp 

(exempelvis ventilationsaggregat) med sina tillhörande verifieringsmetoder. 

Avsaknaden innebär en extra tidsåtgång och saknad förmåga att kunna återanvändas i 

en kontrollerad effekt. Exempel på sådana generiska krav är IP-klass (smuts- och 

fuktklassificering), ljud och verkningsmiljö. 

Utkomsten av detta projekt i samarbete med företaget blir en specifikation med några 

av företagets generiska krav för produktfamiljen ventilationsaggregat med tillhållande 

verifieringsmetoder. Fokus kommer ligga i processen för att ta fram denna generiska 

kravspecifikation och hur den ska kunna vara återanvändbar i en kontrollerad process. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att tillhandahålla en metod för hur en generisk kravspecifikation tas fram 

samtidigt som företaget får ett svar på sitt generiska kravspecifikationsbehov. 

I problembeskrivningen belyses att avsaknaden av generiska kravspecifikationer 

medför ett tidskrävande arbete. Därmed är syftet att företaget kan få ordning på sin 

kravsättning så att den kan användas upprepade gånger, istället för att som idag att ta 

fram en unik kravsättning för varje nytt projekt. Denna generiska kravspecifikation 

kommer att leda till besparing i tid och kvalitetssäkring i form av standardisering och 

förminskad risk för misstolkningar. 

För att kunna besvara syftet har problemet brutits ned i följande frågeställningar:  

1. Hur tar man fram en generisk kravspecifikation och hur kan man använda den 

praktiskt? 

2. Hur kan en generisk struktur skapas för kraven? Både i hierarkiska form och 

formulering. 

3. Vilka krav skall den generiska kravspecifikationen behandla? 

 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Företaget har ett visst krav på sekretess som har skapat en del begränsningar i hur 

resultatet kan beskrivas i rapporten. Vilket i sin tur skapar problem i beskrivning hur 

slutresultatet kan/kommer att användas på företaget. Dokumentet kommer fortfarande 

redovisas i rapporten men i ett tomt format. 

Testet bygger på företagets värmeåtervinningssystem av typen ”crossflow” och 

”counterflow”. Dessa är två liknande lösningar som innebär att luften aldrig får någon 

direktkontakt utan att värmen/kylan överförs genom väggarna i kanaler och återvinns 

därigenom. Mer information finns under teori avsnittet. 
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Deras övriga produkter kommer inte att behandlas i denna rapport men mallen kommer 

att senare kunna anpassas till även dessa områden. 

Testfasen av slutprodukten avslutades tidigare än planerat på grund av tidsbrist. Endast 

50 % av beskrivna krav hann att testas dock ett tillägg av 20 nya titelnivåer som inte 

hade förespåtts. 

1.5 Disposition 
I rapportens första kapitel, inledning, återfinns en kort beskrivning på bakgrunden till 

projektet, problembeskrivning och dess syfte med tillhörande frågeställningar. 

Andra kapitlet, metod genomförande, handlar om vilken metod som används under 

projektets gång och hur all insamling av data har genomförts. Kapitlet innehåller även 

en analys av olika koncept och slutligen motivering för val av koncept. 

Det tredje kapitlet, teoretiskt ramverk, behandlar den relevanta teorin som behövdes för 

att framställa en kravspecifikation samt teori om processtyrning. Kapitlet innefattar 

även en kort beskrivning på de två produkter som har legat i fokus under projektets 

gång.  

I det fjärde kapitlet, empiri, redovisas resultatet som har genererats av detta projekt. 

Kapitlet innehåller även en kort beskrivning av hur den generiska kravspecifikationen 

är designad. Detta kapitel avslutas med ett kortare test av den generiska 

kravspecifikationen på två produkter från företaget.  

Kapitel fem, analys, besvarar utförligt frågeställningarna som definierades under 

kapitel ett. I detta kapitel beskrivs även hur den generiska kravspecifikationen är tänkt 

att användas och hur strukturen är uppbyggd.  

I det avslutande sjätte kapitlet, diskussion och slutsats, förekommer en diskussion över 

resultatet om vad som är dåligt/bra och vad som kan/bör utvecklas. Det finns även 

utdrag ifrån den generiska kravspecifikationen som visa hur den är uppbyggd och 

visualiserad.  
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2 Metod och genomförande 
Den genomförda studien är en förbättringsstudie och har genomförts genom 

dokumentstudier samt intervjuer av berörd personal. Dokument som har studerats är 

tidigare kravspecifikationer, diverse interna standarder hos företaget, Svensk Standard, 

Europa Standard och även ISO standard. De personer som har intervjuats är personer 

med produktspecifik insyn i de berörda områdena.  

Projektet startade genom informationssök på högskolebibliotekets i Jönköping, där 

deras databaser genomsöktes efter relevant litteratur inom området. Handledare från 

JTH tipsade under första handledarmötet om en föreläsning och en bok inom området 

kravspecifikation. I samband med föreläsningen framkom ett flertal standarder som 

även berör området kravspecifikation.  

Det har dock visats sig som befarats att kravspecifikationer är ett ämne fortfarande 

under stor utveckling och forskning så mängden litteratur var begränsat. Ett försök för 

att utöka litteraturen var att använda sig av databasen ”Google Scholar”. Ett problem 

uppstod dock när de främsta nyckelorden för projektet är ”generisk” och 

”kravspecifikation” vilket gav en träff på majoriteten av rapporterna då alla projekt har 

någon form av kravspecifikation. 

Företaget bidrog även med information i form av kravspecifikationer från tidigare 

projekt, aktuella standarder de använder idag och dokument som berör produktspecifik 

information om deras produkter.  

Nästa steg i projektet var att studera den berörda litteraturen. Detta för att få en djupare 

förståelse om nuvarande processer för att ta fram en generisk kravspecifikation. 

Litteraturen bearbetades och sammanställdes genom diskussion inom projektgruppen 

för att sedan beskrivas i 3 Teoretiskt ramverk. 

För att kunna besvara frågeställningarna gick projektet vidare i nästa steg, intervjuer. 

Intervjuerna som genomfördes var personliga intervjuer och ägde rum i ett 

konferensrum på företaget. Karaktären på intervjuerna har varit semistrukturerade för 

att få en kvalitativ men ändå delvis strukturerad intervju [1]. Intervjuerna har bestått av 

frågor från ett huvudområde som den intervjuade personen har fått svara fritt på.  Till 

personen som intervjuats har det ställts eventuella motfrågor för att djupare kunna förstå 

innebörden av ett specifikt krav. 

De genomförda intervjuerna har spelats in så att ingen information har kunnat gå 

förlorad [1]. Efter varje intervju har informationen sammanställts till ett ständigt 

uppdaterat Excel-dokument.  

Den generiska kravspecifikationen testades sedan på två produkter under utveckling på 

företaget, cross- och counterflow. Det fanns inte möjlighet att testa hela den generiska 

kravspecifikationen då utvecklingen av deras produkt inte är färdig. Produkten skall 

vara klar till hösten 2015.  

Under hela projektet har dagbok förts för att enkelt kunna utveckla och utvärdera den 

använda metoden vid framtagningen av den generiska kravspecifikationen.  
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All information som framkommit och sammanställts under projektet har samlats i 

programmet Microsoft OneNote. Detta för att enkelt kunna komma åt alla anteckningar 

oberoende av vilken fysiks plats arbetet utförts på och för att enkelt kunna arkivera 

gamla anteckningar.  

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
Då detta har varit ett förbättringsarbete vars resultat ska fungera generiskt på företagets 

produkter har det varit viktigt att ta del av den erfarenhet som redan finns på företaget. 

Ska all relevant personal få tillfälle att kunna ge sin feedback så har valet av intervju 

varit den mest självklara metoden för insamling. Detta har även varit ett tillfälle att 

kunna förbättra utvecklingsprocess på många sätt och därför var det viktigt att inte 

riskera missa något på grund av överstrukturerade intervjuer.  

Att hitta balansen mellan kvalitativ och kvantitativ struktur var viktig för att inte riskera 

att skapa en omvänd effekt. Då personen som blir intervjuad kanske inte är på samma 

nivå som projektmedlemmarna utan är mycket mer insatt i ämnet.  

V-metoden valdes för att kunna förbättra kraven successivt genom en modell som 

värdesatt repetition på flera nivåer. Detta skapade även en process hur generiska 

kravspecifikationen skulle testas på produkter ur företagets sortiment och på så sätt 

granska hur generisk kravspecifikationen fungerar i ett praktiskt fall. 

Litteraturstudierna var ett krav då ingen av projektmedlemmarna tidigare hade jobbat 

med kravspecifikationer på företagets nivå. Studierna gav en större insikt till att hitta 

en metod för skapa en hållbar struktur på länkning mellan olika krav och eventuella 

standarder. 

2.2 Arbetsprocessen 
Projektarbetet har varit strukturerat på ett sådant sätt att medlemmarna har tillgång till 

arbetsmaterialet överallt (med undantag på sekretessbelagt material). Detta med hjälp 

av molnlösningar med en struktur så att den är sökbar för enkel återkoppling. Dagbok 

har förts efter varje arbetsdag och mötesanteckningar under varje möte. Alla intervjuer 

har spelats in så ingen information skall kunna gå förlorad [1]. 

Projektet har även varit uppdelat i flera steg, allt ifrån projektdefinition till skrivning av 

rapport. Detta för att kunna strukturera arbetet dag för dag. Dessa steg är: 

 Projektdefinition 

 Planering av genomförandet och val av metod 

 Datainsamling/intervjuer 

 Datasammanställning till generisk kravspecifikation 

 Test av den generiska kravspecifikationen 

 Rapportskrivning 

Tidvis har stegen pågått parallellt, men i det stor hela har projektet följt egen process 

baserad på V-modellens succesiva uppföljning och förbättring. Övergripande för hela 

arbetet har rapporten skrivit successivt, när något steg avslutats så har det skrivits in i 

rapporten.  



Metod och genomförande 

6 

 

Figur 2-1- Processen bakom generiska kravspecifikationen, baserad på V-modellen 

Den använda litteraturen har kommit från rekommendationer från JTH:s handledare, 

föreläsning i kravsättning samt sökningar i databaser på Högskolebiblioteket i 

Jönköping. Litteraturen har sedan analyserats genom diskussion och styckats ner till 

teorin i 3 Teoretiskt ramverk. 

Se bilaga 1 för gantschema. 

 

2.3 Ansats 
Projektet startades genom att företaget definierade sitt problem med bristen av en 

generisk kravspecifikation. Problemet började lösas genom att påbörja litteraturstudien 

av ämnet generisk kravspecifikation för att därefter börja formulera en möjlig lösning 

på problemet.  

Litteraturstudien startades genom informationssök i databaser på Högskolebiblioteket i 

Jönköping. Studiens utvidgades efter tipps på litteratur från handledaren.  

Antagande gjordes om att en generisk kravspecifikation är mest användbar i ett digitalt 

format för enkel uppföljning och förändring.  

 

2.4 Design och specifika val/förslag 

2.4.1 Koncept A 
När koncept A bearbetades så fanns ingen kontakt med företaget och fokuserades därför 

på att uppnå alla önskemål enligt litteraturen. 

Första kravet på en kravspecifikation är att kunna se egenskaper från relaterade krav 

samtidigt som det aktuella kravet [2]. För att kravet inte ska bli en hel egen standard 

ska det finnas möjlighet till hyperlänkning till externa dokument. Exempel på sådant 

utförande syns i Figur 2-2. 
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 Figur 2-2 Koncept A, generisk kravspecifikation 

Andra kravet är att kunna genomföra en analys om hur ett krav har uppkommit och se 

alla dess övre krav [2]. Denna analys ska kunna gå ändå upp till intressenternas krav. 

Ett sådant utförande finns som exempel i Figur 2-3. 

 

 Figur 2-3 Koncept A, uppkomstanalys 

Tredje kravet är att kunna genomföra en relationsanalys [2]. Det vill säga att snabbt och 

lätt kunna få en överblick om vilka krav som är relaterade med varandra. Exempel på 

en sådan illustrering syns i Figur 2-4 där gula är valt krav, gröna är styrda krav och 

bruna är krav som styr. 
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 Figur 2-4 Koncept A, relationsanalys 

Fjärde kravet är att kunna genomföra en påverkansanalys för att kunna se vilka krav 

som påverkas av en ändring [2]. Lösningen här är förslagsvis att använda sig av 

syntaxering i kravstrukturen för att alltid använda sig av samma nyckelord. Dessa 

nyckelord ska sedan kunna filtreras samtidigt som en relationsanalys görs för att mer 

detaljerat se vilka krav som berör varandra. 

I konceptet så kommer det att behövas ett processchema om hur ett krav läggs till och 

eventuellt raderas ifrån kravspecifikationen. Detta för att det inte ska uppstå några döda 

länkar [2]. 

 

2.4.2 Koncept B 
Koncept B är ett förbättringsarbete av en kravspecifikation som används idag. 

Kravspecifikationen syns i Figur 2-5 och är grunden i hur den nya generiska 

kravspecifikationen kommer att användas [3]. 

Efter studerat företagets kravspecifikationer sammanställdes ett förslag på hur en 

generisk kravspecifikation smidigt skulle kunna se ut för att vara applicerbar inom 

industrin. Skissen som uppkom kan ses i Figur 2-6. 

 

 Figur 2-6 Koncept B 

 Figur 2-5 Företagets kravspecifikation 
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Efter en intervju med projektansvarig och projektägare så skapades ett första utfall. 

Konceptet är en kombination av företagets idéer utgående från sin egen 

kravspecifikation och koncept B, denna kan ses i Figur 2-7. 

 

 Figur 2-7 Första utfall av koncept B 

 

Figur 2-8 - Andra utfall av koncept B 

2.4.3 Val av koncept 
Företaget har ett starkt önskemål om hur dokumentet skulle användas i praktiken vilket 

hjälpte val av koncept.  

Företaget anser att koncept A är för byråkratiskt för användas i deras verksamhet då de 

försöker att hålla en låg nivå av byråkrati. Detta för att inte riskera att hämma 

kreativiteten hos konstruktörerna. Under intervjun med projektansvarig och 

projektägare så framkom det stora önskemål att basera den generiska 

kravspecifikationen på dagens processer. Detta skapade grunden för koncept B och 

därför mest aktuellt att applicera. 

Valet av koncept föll alltså på B då den är knuten närmast till verksamheten. 

Förmågor: K
o

n
ce

p
t 

A
 

K
o

n
ce

p
t 

B
 

Förmågan att sätta in krav i en kontrollerad process Ja Bristfällig* 

Förmågan att radera krav I en kontrllerad process Ja Bristfällig* 

Förmågan att kunna göra en täckningsanalys Ja Nej 

Förmågan att utföra effektanalys Ja Nej 

Förmågan att göra en relationsanalys Ja Nej 

Jämförelse:     

Nivån av byråkrati Ref. Låg 

Önskad av företaget Ref. Hög 

Utförande Databas Excel 

Kompetens i gruppen Nej** Ja 

* Kan uppnås vid noggrann processtyrning     
** Databaskompetens saknas   

Tabell 2-1 Vägning av koncept 
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2.5 Datainsamling 
Datainsamlingen skedde under projektet dels genom litteraturstudier och dels utav 

insamling av empirisk data genom intervjuer av berörd personal på företaget. 

Intervjuerna har varit semistrukturerade intervjuer detta för att utkomsten skall vara 

kvalitativ data och inte kvantitativ [1]. Det område personen intervjuats för har denne 

själv fått prata fritt om och komma med invändningar på det studenterna fått fram. 

Frågor har sedan kommit upp under tiden som intervjun har fortlöpt. 

Alternativ metod för insamling av krav hade varit en kvantitativ enkät som hade delats 

ut till alla berörda där de fick själv skriva in sina generiska krav. Denna metod valdes 

bort på grund av att det var svårt att förmedla nyttan med projektet på en kortfattad 

enkät samt risken fanns att kraven beskrevs i en dålig form. Risken för oklarheter fanns 

även då projektmedlemmarna inte har kunskap i varje arbetsområde. 

Nästa alternativ hade varit att endast använda sig av teoretisk tolkning av diverse 

standarder och lagar. Risken då hade varit att projektet tappar sin förankring till 

näringslivet och sin praktiska funktion. Därmed hade nyttan med samarbetet med 

företaget tappat sin funktion. 

All litteraturstudie har analyserats och diskuterats utifrån att besvara frågeställningarna. 

Detta för att få fram vad som är relevant för projektet och sålla bort onödig information.  

 

2.6 Trovärdighet 
Trovärdigheten i detta arbete är mycket högt då berörda parter från företaget har varit 

delaktiga i flera steg i projektet och varit positiva till den önskade effekten av projektets 

slutresultat. De har kommit med invändningar och förslag på åtgärder i projektet när 

det uppkommit frågetecken eller andra problem.  

Den litteratur som har använts har haft en hög tillförlitlighet då författarna bakom är 

personer med stor erfarenhet inom industri och just kravspecifikationer. ISO 29148 som 

litteratur har en säregen klass för tillförlitligheten då det är en godkänd och accepterad 

standard från ”International Organisation for Standards” för just kravspecifikationer.  
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3 Teoretiskt ramverk 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att hitta ett svar på andra och tredje frågeställningen behövdes kunskap för att kunna 

bygga upp en funktionell struktur, om hur ett system kan betraktas och hur ett krav 

beskrivs. Därför behandlas hur ett system är uppbyggt, hur krav delas upp i olika nivåer, 

nyttan med att använda kravspecifikationer, typer av krav och hur en kravstruktur kan 

se ut. 

Första frågeställningen krävde en mer öppen metod för sökning av information och 

skulle främst ske hos källor på företaget, anställda eller dokumentering. Därför 

användes teori om intervjumetoder för att kunna vara säker på att alla berörda anställda 

skulle få sitt ord i projektet samtidigt som det inte spårar bort från målet. 

För att sedan säkerställa validiteten i projektet slutresultat använd V-metoden som en 

processmodell. Denna ansågs kunna ge en säkerhet i att allt arbete sker strukturerat och 

kontrollerande. 

Frågeställning 1 2 3 
Teori 3.2 x x x 
Teori 3.3  x x 
Teori 3.4 Processtyrning av projektet 
Teori 3.5 För ökad förståelse om produkten 
Teori 3.6 För ökad förståelse om produkten 

Tabell 3-1 Koppling mellan teorin 

 

3.2 Teori kravspecifikation 
När en produkt betraktas går det att dela upp den i 

system, subsystem och komponenter för en ökad 

översikt och förståelse hur alla delar är relaterade till 

varandra. Ett subsystem eller en komponent kan vara 

medlemmar i flera olika system eller, i komponentens 

fall, subsystem. Som exempel kan en bil betraktas som 

ett system där motorblocket är subsystem A och 

oljesystemet är subsystem B. Gemensamt har båda 

subsystemet en komponent, kolven, som är beroende 

av båda sina subsystem. Dessa system, subsystem 

eller komponenter har olika krav som ärvs ner i 

hierarkin eller i vissa fall ett krav på en komponent som ställer krav på dess subsystem 

[2,4,5].  

  

Figur 3-1 - Systems uppbyggnad 
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Kraven kan beskrivas i främst tre olika nivåer: 

1. Intressentkravspecifikation (Stakeholders Requirements Specifications, StRS) 

2. Systemkravspecifikation (System Requirements Specification, SyRS) 

3. Komponentkravspecifikation (Component Requirements Specification, CRS) 

[2,4,5]. 

StRS beskriver organisationen eller företagets motivation om varför de vill ha en viss 

produkt och hur det ska komma till användning alternativt även hur processen ska gå 

till. Ansvaret för att skriva och kontrollera att StRS stämmer ligger hos intressenten 

eller intressenterna själva och kommer att användas som en bas i överenskommelsen 

[2,4]. 

SyRS är en omformulering av StRS i teknisk form och fungerar som en 

kommunikationslänk mellan de två parter där ena parten kanske inte förstår det tekniska 

språket och vice versa. SyRS ska innehålla alla former av inputs, outputs och relationer 

mellan dessa och definiera behovet, systems koncept och hur det ska 

analyseras/valideras [2,4]. 

CRS är en specifikare form a SyRS och är främst för att undergrupper ska kunna arbeta 

i samma projekt lättare utan att behöva ta del av information angående hela systemet 

[2,4]. 

För att kraven ska kunna användas effektivt så är de i behov att kunna ses i en struktur 

med dess föräldrar och barn (”parents and children”). Att använda en systematisk 

kravsättning samt en struktur ger fördelar som: 

 Lättare att se målet på olika kravnivåer och förstå varför ett krav har uppkommit. 

 Lättare att se vad som påverkas i hela ledet av en ändring av ett krav. 

 Lättare att se vart i planeringen ett projekt befinner sig i. 

 Lättare att väga upp kostnaden och dess fördelar av ett krav [2]. 

 Hitta realistiska och verkliga krav. 

 En grund i verifierade designer och lösningar som kan återanvändas [5]. 

Ännu ett steg för att få systematik och struktur på en kravspecifikation är att använda 

koncist och konsekvent ordval som beskriver prioriteringen av kravet. Detta minskar 

risken för misstolkning av ett krav. Typiskt för sådana ordval är ska, bör, kan, bör inte 

och ska inte. Se Tabell 3-2 för rekommendationer när varje ord bör användas [2]. 
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Nyckelord: Användningsområde: 

Ska Obligatoriska krav 

Bör Önskvärda krav men inte obligatoriska 

Kan Förslag av krav 

Bör inte Krav på något som helst ska undvikas  

Ska inte Får inte ske 

Tabell 3-2 - Prioritering av krav 

I litteraturen nämns det om två typer av krav, förhandlingsbara och oförhandlingsbara. 

De oförhandlingsbara är krav som inte kan ändras och kommer alltid finnas där och inte 

har ett funktionsvärde. Exempel på sådana krav finns i Tabell 3-3 [5].   
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Kategori Kommentar 

Identifiering   

Identifiering Unik referens 

Namn 
Unikt namn som sammanfattar ämnet för kravet 

    

Instinkt karaktäristik   

Typ Funktion, kvalitetsfaktor, miljöfaktor 

Kvalitetsfaktor subtyp 
Flexibilitet, integrerbar, säker, 

användarvänligheten, underhåll 

Produkttyp Service, process, data, produkt 

Kvantitativts-, kvalitetstyp   

Livscykel (projekt) För-koncept, koncept, utveckling, produktion, 

test, installation, bortskaffande 

    

Prioritet, viktighetsgrad   

Prioritet Nyckelfaktor, krav, valfri, önskvärd 

Viktighetsgrad Faktor 1-10 

    

Källa och ägarskap/förälder   

Härledning Tilldelning, nedbrytning 

Källa Namn på dokumentet 

Ägare Namn på intressenter 

Godkännandemyndigheten Namn på person/arbetspost 

    

Kontext   

Kravdokument   

Ämne   

Tillämpningsområde   

    

Verifiering och validering   

V&V metoden analys, inspektion, systemtest, komponenttest 

V&V nivå/steg Se livscykel ovan. 

V&V status Väntan, lyckat, misslyckat, tveksam 

Tillfredsställelse argument Beroende på krav 

Validerings argument Beroende på krav 

    

Processtöd   

Överenskommelsestatus Föreslagit, under utredning, överenskommet 

Kvalificeringsstatus Okvalificerat, kvalificerat, under utredning 

Tillfredsställelsestatus Otillfredsställd, tillfredsställd, under utredning 

Omdömesstatus Att bli bedömd, accepterad, avvisad 
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Kategori Kommentar 

Utarbetande   

Rationaliserande Kort om varför kravet existerar 

Kommentar Förtydligande 

Frågor Förtydligande 

Svar Förtydligande 

    

Övrigt   

Mognadsgrad Antal förändringar, stabilitet 

Risknivå Hög, mellan, låg 

Uppskattad kostnad   

Faktisk kostnad   

Produktsläpp Version av mötta krav 

Tabell 3-3 – Icke funktionella oförhandlingsbara parametrar [5]. 

Andra krav som är förhandlingsbara är ofta krav som är indirekt eller direkt kopplade 

till funktionen av systemet [5]. Exempel på ett sådant krav är hur många passagerare 

en buss ska kunna ta. Kravet är då förhandlingsbart beroende på hur många 

intressenterna är intresserad av. En annan orsak till varför ett sådant krav är 

förhandlingsbart är att intressenten kanske kan tänja på sina krav. Kravet är då att 

bussen ska ta 100 passagerare, men att bussen tar 90 passagerare är okej, 110 

passagerare ännu bättre och 120 är för mycket. Kravet är då ett optimeringskrav. 

Fler beskrivningar på typer av krav kan ses i Figur 3-2 [2,4]. 

 

Figur 3-2 – Fyra typer av krav [2]. 

Vid användande av kravsättning finns det ett stort behov att en fungerande struktur 

mellan krav som är sökbara och länkade mellan varandra. Detta då om det endast är en 

anställd på företaget som tar hand om alla krav och dess dokumentation och det sedan 

skulle hända något med denne, olycka eller slutar på företaget. Detta försvårar arbetet 
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med dokumentationen. Litteraturen beskriver några parametrar som är nödvändiga för 

att kunna arbeta med en sådan struktur optimalt [2].  

1. Förmågan att skapa länkar mellan kraven och därmed skapa en fungerande 

relation. 

2. Förmågan att ta bort länkar mellan kraven i en kontrollerad process. 

3. Förmågan att kunna läsa texten (eller egenskaperna) på krav som är direkt 

relaterade i kravhierarkin. 

4. Förmågan att kunna utföra en täckningsanalys för att se vilka krav som täcks 

respektive inte täcks av aktivt krav. 

5. Förmågan att kunna utföra en singelnivå- eller multinivå-effektanalys för att se 

vilka krav som påverkas av en ändring i aktiva kravet. 

6. Förmågan att kunna utföra en singelnivå- eller multinivå-relationsanalys för att 

se ursprunget av det aktiva kravet [2]. 

För att kunna genomföra en sådan struktur finns det även en del krav på utformningen 

av kravspecifikationerna. Ett krav måste skrivas på ett sådant sätt att det inte krävs för 

många undre krav för att denna ska kunna täckas. Risken finns annars att strukturen blir 

stor, avancerad och till slut svår att hantera och underhålla. Exempel syns i Figur 3-3 

där kravet på övre nivån i a) har skrivits för hårt, b) har skrivits för löst och i c) och d) 

med en kombination. Lösningen är ofta att omformulera kraven så det blir en lagom 

balans på antalet krav för att lösa kravet på högre nivån. Denna balans kan variera stort 

och ibland infinna sig i att kravet på b) är så pass avancerat att den behöver den mängden 

krav som den har [2]. 

 

Figur 3-3 – Hierarkiska strukturen av krav [2]. 

Till hjälp för att ta fram fungerande krav finns ISO 29148 System and software 

engineering – Life cycle processes – Requirements engineering och ger en guidelinje 

för vilken information som är viktig att nämna i kraven som sätts upp. ISO 29148 är 

utformad så den ska vara applicerbar för den perioden ett system, en produkt eller en 

service används under sin livscykel [4,5].  
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3.3 Teori V-metoden 
När ett krav ska framställas och valideras så finns det en kvalitetsmetod som heter ”V-

metoden” som kan ses i Figur 3-4. Denna metod är framtagen för mjukvaruutveckling 

men kommer här att implementeras i produktutveckling. Den beskriver en process där 

varje krav har sin nivå och hur den bryts ned till nästa steg. Detta går att jämföra med 

den hierarkiska strukturen från Figur 3-3 med sina respektive nivåer. Varje krav har sitt 

valideringstest och varje valideringstest har sina krav som den ska uppfylla [2,4]. 

 

Figur 3-4 - V-metoden [2,4]. 

 

3.4 Teori Intervjumetod 
För att genomföra en intervjustudie finns flera steg som börs gå igenom för att kunna 

få med så mycket information som möjligt och slippa att komplettera intervjun vid ett 

senare tillfälle. De steg som bör behandlas är: 

 Gör en problemformulering 

 Precisera och konkretisera vilken information man behöver 

 Utforma en intervjuplan 

 Utföra datainsamling 

 Analysera datainsamlingen och sammanställa den 

 Tolkning av resultat 

 Rapportering av resultatet. 

Det viktigaste steget är utformningen av en intervjuplan, där det bestäms vilken typ av 

intervju som skall genomföras. Det finns många olika typer av interjuver, allt från 

personligaintervjuer till gruppintervjuer över telefon. Val av intervjutyp är avgörande 

för vilket resultat som intervjun kommer att frambringa. De olika typerna av interjuver 

är: 
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 Personliga intervjuer – Där en person åt gången intervjuas. 

 Gruppintervjuer – Fler personer intervjuas samtidigt.  

 Fokusgrupper – Specifika personer ur en större grupp intervjuas.  

 Besöksintervjuer – Den intervjuande personen tar sig till den som skall 

intervjuas och inte tvärt om som är det mer vanliga.  

 Telefonintervjuer – sker över telefon. 

En intervju kan vara av olika karaktär, den kan vara strukturerad, semistrukturerad eller 

helt ostrukturerad. 

Vid en strukturerad intervju så genomförs intervjun med färdiga frågor i en given 

ordning och den utförs på samma sätt på samtliga personer som intervjuas. Dessa frågor 

innehåller givna svarsalternativ som fylls i. Denna struktur är en kvantitativ metod att 

genomföra en intervju och kan liknas vid en enkät som fylls i. Denna struktur på intervju 

passar bäst för en helt oerfaren intervjuare som endast behöver förlita sig på sitt 

intervjupapper. 

En semistrukturerad intervju innehåller istället en formulering av frågorna, där 

personen som intervjuas får formulera sitt svar. Intervjufrågorna kommer i samma 

ordningsföljd mellan de olika intervjuerna. Denna intervjustruktur kan både vara 

kvalitativ och kvantitativ, det beror helt på typen av frågorna som ställs. Strukturen 

passar både bra till en erfaren och oerfaren intervjuare. 

Ostrukturerade intervjuer kräver en van intervjuare då det inte finns några färdig 

formulerade frågor. Intervjun går istället ut på att frågeområdet är känt av båda parter 

och intervjuaren guidar igenom intervjun med diverse uppkomna följdfrågor. Denna 

intervju struktur leder till en mycket kvalitativ analys av det berörda området [1]. 
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3.5 eCO STAR Crossflow 
Crossflow är en äldre typ av värmeöverföringsmetod där luften inte får blandas. 

Orsaken till detta kan vara på ett sjukhus där ut luftens bakterier/partiklar inte får riskera 

att komma tillbaka i inluften. Detta åstadkoms genom tunna spjäll av aluminium där 

luften går i kanaler omlott och för värmen igenom väggarna utan att luften får kontakt 

med varandra. Värmeöverföringen på detta sätt har en effekt upp till 70 % och kan 

bearbeta upp till 1 m³/s.  

Storleken på denna produkt varierar från 0.9*0.7*1.25m till 1,27*2.5*2.5m 

(höjd*bredd*längd).   

I Figur 3-5 finns flödesschemat för en crossflow där uteluften korsar tillbaka luften i 

aggregatet och värmen överförs så att värmen behålls i ventilationen och byggnaden 

[6]. 

 

Figur 3-5 - Crossflow flödesschema 

 

 

Figur 3-6 - Crossflow aggregat 
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3.6 eCO PREMIUM Counterflow 
Counterflow är en vidareutveckling av en crossflow, dvs. att den bygger på samma 

princip gällande värmeöverföring. Utvecklingen består av en förlängd crossflow och 

har därmed lett till att värmeöverföringsförmågan har ökat upp till 85 %. Luftflödet blir 

lite sämre, då counterflow endast uppnår ett flöde på 0.9 m³/s jämfört med crossflow. 

Detta då kontaktytan blir större och det blir mer motstånd för luften att passera igenom. 

Storleken på denna produkt varierar från 0.9*0.7*1.25m till 1,27*2.5*2.75m 

(höjd*bredd*längd). 

Fördelarna med en counterflow är att den inte behöver byggas på höjden utan istället 

kan byggas på längden för att öka värmeöverföringsförmågan. Möjligheten finns även 

att integrera både värme- och kylbatteri för att på så sätt använda den som både 

uppvärmningskälla och kylaggregat [6]. 

 

 

Figur 3-7 - Counterflow flödesschema 

 

Figur 3-8 - Counterflow aggregat 
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4 Empiri 
Det som ligger till grund för projektet är avsaknaden av en generisk kravspecifikation. 

Empirin som samlats in för att besvara projektets frågeställningar är indelad i två delar, 

huvudområde och underpunkter. Huvudområdena beskriver typen av krav som finns på 

alla produkter och underpunkterna består av de produktspecifika områdena för 

företaget.  

Huvudområdena är  

1. Systemkrav 

 Temperatur, luftfuktighet 

2. Funktionella krav 

 Värmeåtervinningsgrad 

3. Icke-funktionella krav 

 Krav för stötta funktionen 

4. Direktivkrav 

 Lagar och direktiv 

5. Dokumentationskrav 

 Elschema, manual 

6. Krav på reservdelar 

 Tillgängliga reservdelar 

 

4.1 Systemkrav 
Ska beskriva krav som sätts på systemnivå utan dess funktion eller prestanda. Frånsett 

luftflöde som kan ses som både systemkrav och prestandakrav. Ett systemkrav skall 

beskriva den omgivning den blir utsatt för eller vad den utsätter omgivningen för. Efter 

intervjuer med områdesspecifik personal har det uppkommit områden som kan göras 

generiska. 

Genom litteraturstudier har det upptäckts att det finns olika typer av geografiska zoner 

som ett system kan utsättas för med olika förutsättningar [3]. Omgivningen i form av 

t.ex. temperatur, luftfuktighet och UV-strålning kan variera beroende på vart i 

världen produkten ska vara operativ. Dessa parametrar kan även variera mellan 

sommar och vinter.  Därför kategoriseras dessa krav in i geografiska klasser för enkel 

återanvändning och för att kategorisera vilka länder produkten kan vara aktuell att 

användas i.  

Företagets marknad delades preliminärt in i 6 olika geografiska zoner utifrån vart de 

säljer sina produkter. Dessa zoner var: 

 Norra Sverige  

 Södra Sverige 

 Storbritannien 

 Ryssland 

 Norra Europa 

 Södra Europa 
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I intervju med projektansvarig framkom det att det alltid finns ett krav på luftflödet i 

ett system, med hur mycket luft ett system skall klara av. Han nämner även att 

smutspartiklar i luften är något som det ständigt finns krav på, då det är olika kvalité 

på luften på olika områden, så som i bostadsområden och i industriområden.  

Korrosion är viktigt att undvika och någonting som hamnar under denna punkt. 

Punkten handlar om korrosion på ytterhöljet och även på att undvika korrosion i 

luftflödet, då det leder till att systemet på sikt slutar att fungera. Om produkten skall 

användas i ett kustnära klimat ställs det högre krav på motståndskraft mot korrosion. 

Detta leder till att kustnära klimat även blir en underpunkt i systemkrav [7]. 

Varje system har en standardlivslängd på hur länge den skall kunna vara operativ. 

Detta är exklusive produktkomponenter med underhållsbehov, t.ex. filter samt 

rengöring av diverse serviceutrymmen [7]. 

 

4.2 Funktionella krav 
Beskriver de krav som finns på huvudfunktionen på ett system, alltså att förse olika 

lokaler med bra och rätt tempererad luft.  

En av huvudfunktionerna med ett system är att överföra värme. Krav på hur stor 

värmeåtervinningsgraden skall vara på ett system bör definieras, eller alternativt hur 

mycket värme systemet skall klara av att tillföra eller bortforsla [3]. 

Vid ventilation sker det även en införing av fukt som finns i luften. Det finns en risk 

för att denna fukt fryser till is och därmed täpper till luftflödet. Detta sker även när varm 

luft möter kall luft och det uppstår kondens. Det behövs därför krav på hur det skall 

kunna förhindras eller åtgärdas när fukten fryser till is [7]. 

I vissa verksamheter produkter används i, till exempel sjukhus, krävs det stora krav på 

hygien. I t.ex. en operationssal på ett sjukhus är det viktigt att inte inkommande luften 

blandas med den luften som går ut från salen. Detta för att inte bakterier och likande 

som skall stanna kvar i luften. Det ställs även krav på hygienen inne i en produkt, att 

inte komponenterna skall vara av material som är gynnsamma för bakterier och mögel 

att växa och på sikt blandas in i luften. 

När luften överförs kan det ske en skillnad i lufttrycket. Detta måste även finnas med 

som ett krav som kan kontrolleras, för att det inte skall ske något förödande tryckfall 

[3]. 

 

4.3 Icke-funktionella krav 
Icke-funktionella krav ska beskriva parametrar som hjälper huvudfunktionen eller ger 

extra marknadsandelar med hjälp av åtråvärda effekter. Vikten i den generiska 

kravspecifikationen ligger under denna punkt då det här är flest återkommande krav 

existerar.  
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Med hjälp av intervjuer av konstruktörer på företaget har det uppkommit förslag att det 

finns ett behov av krav som reglerar eventuella standardlösningar på fästelement. 

Konstruktörerna ansåg att det skulle kunna sänka tidsbehovet för att slippa bestämma 

val av fästelement vid varje separat tillfälle. Genom att sätta kravet ”installation on 

site standards” så påtänks detta tidigare i utveckling och är lättare att implementera. 

En hjälpfunktion som har kommit på fråga under intervjuer har varit servicedörrar för 

aggregatet. De har olika krav på sig beroende på vad som är funktionen med dem. Är 

kravet att filtret skall kunna bytas genom dörren måste dörren vara stor nog att enkelt 

få igenom filtret. Men är kravet att en person skall kunna gå in i aggregatet måste dörren 

vara stor nog för problemfri ingång [3]. 

Andra icke funktionella krav som har kommit upp är säkerhetskrav så som 

brandskydd. I ventilation är brandskydd extremt viktigt då ett icke fungerande skydd 

kan i värsta fall pumpa in mer syre till en brand. Vilket skulle leda till att branden ökar 

i sin omfattning vilket inte är önskvärt. 

Materialval är krav som behandlas under denna punkt. Material som är skadliga för 

naturen är förbjudna och komponenter bestående av mer än ett material är icke 

önskvärda då de är svårare att återvinna. Återvunna material och material som går att 

återvinna är att föredra [8]. 

Transportkrav är relevant, då ingenting bör fraktas större än vad som är säkert och så 

den kan transporteras till den plats där den skall installeras. Om systemet t.ex. skall 

installeras utanpå en byggnad är det möjligheterna för transport som ställer kravet på 

maximal packningsstorlek [3]. 

Under denna huvudpunkt hamnar även större delen av de elektiska kraven i form av 

styrsystem och kablage. Dessa kunde kategoriseras in i olika zoner beroende på om 

komponenten var placerad i luftflödet, i höljet, ”ute” i inomhusmiljö eller ute i 

utomhusmiljö. I vissa fall kunde kraven även kategoriseras in i olika länder då de kan 

variera i samhällskrav som säkerhetskrav eller spänningen i elnätet [7]. 

Det har visats sig att en stor andel av elektriska krav är återkommande och varierar 

inte mellan produkter. Dessa krav har då beskrivits och länkats till ev. standard eller 

förordning. 

 

4.4 Direktivkrav 
Här ingår direktiv, förordningar och certifieringar som ett ventilationsaggregat 

måste/önskas uppfylla för att säljas. 

Maskindirektivet ”2006/42/EG” är ett direktiv som sätter upp ramar om hur olika typer 

av maskiner ska utvecklas och kontrolleras emot ett säkerhetsperspektiv. I direktivet 

finns en definition om vad som utgör en ”maskin” och när direktivet ska följas 

respektive eventuella undantag, t.ex. komponenter inom transport, säkerhet eller vapen. 

Kort utdrag från direktivets definition är: 
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En sammansatt enhet som är utrustad med eller avsedd att utrustas 

med ett drivsystem som inte utgör av direkt drivkraft från människa 

eller djur och som består av inbördes förbundna delar eller 

komponenter, varav minst en rörlig, som är sammansatta för ett 

särskilt ändamål. 

Skulle det visa sig att en defekt produkt kommer ut på marknaden trots maskindirektivet 

har följts finns direktivet ”85/374/EEC” som beskriver skadeståndsansvaret hos ett 

företag.  

En förordning som ska följas är ”842/2006” och behandlar utsläpp av fluorerande 

ämnen som omfattas av Kyoto-protokollet. Förordningen innefattar vilken mängd av 

fluorerande ämnen som kräver extra behandling, hur de ska återvinnas samt när och vad 

som ska rapporteras till sin myndighet. 

Under intervju har det framkommit att CE-klassificering har blivit mer aktuellt för 

företaget. CE-klassificering visar att en produkt uppfyller EU:s grundläggande hälso-, 

miljö- och säkerhetskrav. Vilket direktiv som kommer att följas för en CE-klassificering 

varierar beroende på produkt och definitionen i ett direktiv. Men i just fallet för cross-

/counterflow är det maskindirektivet som avgör om produkten får CE-märket eller inte.  

Intervjuer med produktutvecklare på företaget har även visat ett intresse från externa 

aktörer att arbeta inom ”ECO design”, också känt som LOT6. Det har därför fått en 

underpunkt i detta ämne. Detta för att kunna implementera så tidigt som möjligt och 

komma på tal i varje nytt projekt.  

 

4.5 Dokumentationskrav och krav på reservdelar 
Denna huvudpunkt beskriver de krav som finns på dokumentation vid utveckling och 

för uppföljning av en produkt. De delar som skall dokumenteras är:  

 Montering och installation 

o Skall beskriva hur produkten monteras och installeras. 

 Justering 

o Beskriver hur produkten skall injusteras för att fungera optimalt på den 

plats den är installerad på.  

 Drift och underhåll 

o Beskriver hur driften skall ske och hur/när underhållet av produkten bör 

genomföras.  

 El-schema 

o Alla el-scheman skall dokumenteras för att kunna kontrollera och följa 

upp att allting är rätt sammankopplat.  

 Sluttestprotokoll  

o Ett protokoll på det slutliga testet som gjort på produkten för att veta vad 

produkten uppfyller och inte uppfyller.  

 Reservdelar 

o En lista på alla reservdelar som finns till en produkt [7]. 
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4.6 Test av generisk kravspecifikation 
I slutfasen av projektet testades den generiska kravspecifikationen på två av företagets 

produkter, cross- och counterflow, vilka de idag håller på att utveckla. Då produkterna 

är i mitten av sin utveckling kunde bara delar av den generiska kravspecifikationen 

testas, de delar som de redan gjort och de delar som de håller på med.  

De delar som kunde testas var några få underpunkter i systemkrav, läckage och 

nedsmutsning. Även vissa krav under funktionella krav kunde testas, dessa var hur stor 

värmeöverföringsförmågan skulle vara och kraven på defrost.  

Under punkten icke-funktionella har den generiska kravspecifikationen kunnat testas 

mest. Drygt hälften av alla underpunkter har kunnat bearbetas och ett krav kunnat 

skrivas.  

Vidare på direktiv har det varit möjligt att följa upp och kontrollera att direktiven är 

aktuella och kan följas för denna produkt. Men varken på dokumentation eller 

reservdelar har det gått att testa den generiska kravspecifikationen då dessa punkter är 

applicerbara först i slutet av utvecklingen av en produkt. 

Testet resulterade i cirka 30 insatta krav och 20 nya titelnivåer. 
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5 Analys 

 

5.1 Frågeställning 1 
Hur tar man fram en generisk kravspecifikation och hur kan man använda den praktiskt? 

Under projektet har det framkommit att en 100 % generisk kravspecifikation för 

produkter från olika verksamheter är omöjligt, om man bortser en tom 

kravspecifikation. Därför är resultatet av projektet en generisk kravspecifikation för 

ventilationsverksamheten med en inriktning på företagets produkter. 

För att en kravspecifikation ska kunna bli generisk är det viktigt att försöka behandla 

alla krav ytterligare för att identifiera om det är ett produktunikt krav eller ett 

återkommande krav. I detta fall har det skett intervjuer med flera personer insatta i sitt 

eget arbetsområde vilka försöker sätta krav på en produkt. Samtidigt har studenterna 

plockat ut krav vilka inte är produktunika. Dessa har vid behov omformulerats för att 

kunna användas oavsett produkttyp (inom ventilationsverksamhet). 

I praktiken fungerar den generiska kravspecifikationen som en checklista för att snabbt 

kunna beta av krav vilka inte ger ett direkt värde till produkten. Genom detta kan fokus 

ligga på produktspecifika funktioner och krav utan riskera missa generella krav. För att 

säkerställa att den generiska kravspecifikationen kan användas i så många fall som 

möjligt finns det en kryssruta ”Not applicable” ifall ett krav inte är aktuellt för 

produkten. I detta fall markeras bakgrunden blå för att förtydliga att förbise kravet. 

 

Figur 5-1- Aktuella färgkoder 

I det här fallet fungerar den generiska kravspecifikationen även som en 

verifieringsspecifikation på vilka krav som har blivit godkända/icke godkända. Detta 

markeras i en matris bestående av kraven och storlekar. (”Calculated” existerar för de 

större storlekarna som fysiskt inte kan testas på företaget. Där testas de mindre 

storlekarna och resultatet analyseras för simulera de större.) Därför har den generiska 

kravspecifikationen fått förkortningen PRV som står för ”Product Requirement and 

Verification matrix”. 

 

5.2 Frågeställning 2 
Hur kan en generisk struktur skapas för kraven? Både i hierarkiska form och 

formulering. 

 I teorin nämns det tre olika nivåer i en kravspecifikation, StRS, SyRS och CRS, och 

hur dessa samverkar. I strukturen i den generiska kravspecifikationen har dessa följts 

till viss del men med fler nivåer av SyRS. StRS har inte varit aktuellt då den generiska 

kravspecifikationen är designad för steget där utvecklingsavdelningen bearbetar StRS 

till SyRS och förs in i en kravspecifikation.  
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För att kunna länka mellan olika krav i strukturen krävdes en indexering/identifiering. 

Eftersom den generiska kravspecifikationen beskrivs i ett Excel-ark så förekommer det 

ingen grafisk beskrivning. Istället beskrivs strukturen i en kombination av siffror och 

bokstäver där siffror beskriver strukturen av alla system/subsystem och bokstäver för 

att identifiera ett krav. Om en indexering avslutas med en siffra (t.ex. 1.2.1) så 

identifieras detta som en titel/subsystem medan en bokstav (t.ex. 1.2.a) så identifieras 

detta som ett krav. 

Ett krav kan behandla flera system på två sätt. Första är att sätta ett krav strategiskt i 

hierarkin då ett krav på en titelnivå behandlar alla krav längre ned i hierarkin. Till 

exempel krav 1.2.a täcker system 1.2 och alla dess subsystem (för grafisk beskrivning 

se orange markering i Figur 5-2). Andra är att beskriva i ett krav indexering till ett krav 

till exempel specifikt krav ”se krav 1.1.a” (för grafiskt exempel se grön markering där 

under 1.2 har länkat till 1.1.c). 

 

Figur 5-2 - Hierarkiska strukturen 

 

5.3 Frågeställning 3 
Vilka krav skall den generiska kravspecifikationen behandla? 

En generisk kravspecifikation skall behandla de återkommande krav som går att ställa 

på en produkt. Allt ifrån ett systemkrav till ett krav på att det skall finnas en 

dokumenterad reservdels lista. Den skall innehålla mätbara krav som går att applicera 

på fler produkter än just den produkt den är framtagen för.  
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Resultat & implikationer 
Resultatet av detta projekt har framtagits igenom kvalitativ intervjustudie på företaget. 

Då många arbetsområden var okända för studenterna var detta den mest optimala 

metoden för informationssökning och sammanställning. Till en början var listan för 

aktuella anställda för intervju kort men fylldes snabbt på successivt genom input från 

de anställda. Positiva med metoden har varit att alla berörda har fått fria händer att 

berätta vad de skulle vilja ha i en PRV. Negativa är att den har varit tidskrävande då 

potentiella intervjupersoner varit svåra att få tag i samt få den tiden som behövs till en 

kvalitativ intervju. 

 

Figur 6-1- Framsida PRV 

Resultatet är en generisk kravspecifikation med innehållande verifiering som är 

applicerbar främst för verksamheter inom ventilationsbranschen. Effekten av denna är 

ett enklare och snabbare utvecklingsarbete i ett projekts tidiga skede. Risken för 

dubbelarbete i ett projekt, i form av dubbelkravsättning, kommer att minska då 

generiska kravspecifikation har en styrning genom en tydlig lista med krav. 

För att enklare följa upp kraven och dess verifiering så länkas även ev. testmetoder för 

varje krav samt en matris. Denna matris beskriver vilka storlekar som har testats och 

dess resultat i form av en färgkod vilket ger en bra överblick av produktens status. 

Ett problem i tidigare kravspecifikationer har varit diffusa eller omätbara krav. För att 

detta inte ska återkomma i den nya generiska kravspecifikationen så innehåller den 

PRV:n en tydlig instruktion hur ett funktionellt och mätbart krav ska beskrivas. Se 

bilaga 2. Detta kommer öka förmågan att kunna arbeta parallellt i organisationen då det 

inte finns en risk för misstolkningar av ett krav. Dessutom genom att kräva mätbarhet 

på ett krav så går det alltid att verifiera. 

PRV:n är som den ser ut idag vinklad och endast applicerbar för företag inom 

ventilationsbranschen. Dock är strukturen och dess huvudrubriker användbara för även 

andra branscher, endast de branschunika kraven behöver justeras. Det går även enkelt 

att utveckla PRV:n genom att tillföra nya krav eller ta bort krav som inte längre är 

aktuella för att kunna återanvända den i nästa projekt/produkt. 
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Figur 6-2 - Systemkrav, PRV 

Hela resultatet av projekt har haft stort fokus på generiska krav då eventuella krav som 

beskrivits ska beskrivas i en form som ska fungera på majoriteten av företagets 

produkter. Skulle det visa sig att en titelnivå eller krav inte skulle vara applicerbar för 

den aktuella produkten finns det möjlighet att i verifieringsmatrisen markera "Ej 

applicerbart” i form av färgkod. 

Grundtanken var att länkning skulle ske igenom hyperlänkning eller någon form av 

databas. Men på grund av bristande kunskap inom programmering var hyperlänkning 

det enda kända alternativet. Problemet med hyperlänkning är att det är tidskrävande att 

underhålla dokumentet då det kräver att alla hemsidor/dokument inte ändrar adress. 

Vilket resulterar i döda länkar. Detta var någonting företaget inte hade kapacitet till i 

varken tid eller personal och därför hänvisas berörda dokument endast med 

titel/dokument id. Detta är inte helt optimalt för en generisk kravspecifikation men 

något som fortfarande är praktiskt användbart. 

Angående möjligheten till länkning mellan krav är resultatet enligt 

projektmedlemmarna godkänt men med stora möjligheter till förbättringar. PRV:n 

saknar förmågan att grafiskt visa strukturen på kraven och systemen som från början 

önskades. Men PRV:n är förberedd genom en separat kolumn innehållande 

indexeringen på systemen och kraven för införande av databas eller script. 

Besparingarna i tid och pengar som detta projekt har gett upphov till är svårt att mäta 

men troligtvis stora. Det skulle kräva att samma projekt genomförs två gånger 

oberoende av varandra för att se skillnaden mellan ett projekt med tillgång till PRV:n 

och ett utan. Den kommer dock att resultera i kvalitetssäkring och uppstyrning av 

processen för utveckling och verifiering då matrisen ger en tydligare överblick än den 

tidigare metoden. 

I teorin så nämns även en tabell med icke förhandlingsbara parametrar som skall finnas 

med i ett krav (se Tabell 3-3). Vissa av dessa parametrar har sållats bort på grund av att 

de medför en nivå av byråkrati som inte är önskvärt på företaget. 

En kravspecifikation har ett krav på sig att kunna återföljas vilka förändringar som sker. 

Därför innehåller den generiska kravspecifikationen en revisionslogg. Denna innehåller 
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en revisionsindexering, kommentrasfält för beskrivning av ändringar samt datum 

ändringen har genomförts. Se Figur 6-3. 

 

Figur 6-3 - Revisionslogg 

 

6.2 Begränsningar 
Resultatet av arbetet är mycket företagsspecifikt då kraven är inriktade och vinklade åt 

ventilationssystemsbranschen. Men PRV:n går med enkla justeringar av krav och 

rubriker att applicera på även andra företag.  

 

6.3 Slutsatser och rekommendationer 
Denna generiska kravspecifikation kommer att bespara företaget en stor del tid och 

pengar genom standardisering. Rekommendationen är att börja använda den så fort som 

möjligt för att fortsätta utveckla den med titelnivåer så att den blir i ett så färdigt stadie 

som möjligt. Samtidigt bör företaget vara försiktig för vilka titelnivåer som läggs till 

under funktionella krav då detta kan hämma kreativiteten vid konceptstadiet. 

Många av kraven som förekommer i PRV:n är sådana krav som redan finns på företaget, 

men i vissa fall inte är nedskrivna utan underförstådda. Med hjälp av PRV:n så är de nu 

dokumenterade, omformulerade för mätbarhet och beskriven i en struktur för att se 

relationen mellan kraven. 

En av orsakerna till att det här projektet uppkom från början var att företaget ville kolla 

på förmågan att kunna kategorisera sina produkter efter länder/områdeszoner. För att 

direkt kunna veta vilken miljö som en produkt kommer att utsättas för och därmed veta 

vilka länder en produkt är aktuell eller inte aktuell för. Resultatet av uppdelningen i 

givna områdeszoner anses av projektgruppen inte vara optimal. Istället bör zonerna 

kategoriseras in i olika klimatklasser, exempelvis en skala från 1-10 där ett är Sibirien, 

tio är Sahara, fem är norra Frankrike och sex är sydöstra Frankrike. Detta skulle 

underlätta klassificera länder till redan färdiga krav och testspecifikationer. 

Kravspecifikationer och speciellt generiska har visats sig vara ett ämne som är mycket 

outvecklat för verksamheter utanför vapen-, bil- och flygindustrin. Den litteratur och 

teori som bearbetar kravsättningen är ofta på en detaljnivå som inte är applicerbar i en 

verksamhet som ventilationsindustrin då den kräver mycket tid och därmed pengar. 
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6.4 Vidare arbete/forskning 
Nästa steg i detta projekt hade varit att fortsätta testet av den generiska 

kravspecifikationen genom integrering i projekten cross- och counterflow. Detta för att 

kunna utvärdera PRV:ns funktion. Därefter genomföra ev. åtgärder och använda den i 

ett aktivt projekt från koncept till slutligt test. 

Ett annat steg är att utveckla koncept A till en fullt fungerande kravdatabas. Det finns 

idag ett behov av mjukvara som kan hantera krav på ett användarvänligt sätt för 

”enklare verksamheter”. I teorin nämns det en lista på rekommendationer som ska 

uppfyllas för en kravspecifikations struktur på både hierarkin och meningsbyggnad. 

Med hjälp av detta skulle en helt ny mjukvara kunna utvecklas som följer litteraturen 

Requirement Engineering och ISO 29148. Detta skulle rekommenderas som ett 

examensjobb för datautveckling. 
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Bilaga 2 Instruktion till PRV 

Recommendation when writing a requirement       

  Writing a good requirement         

  A requirement shall be measurable to be able to verify it.                   

  Use short, simple and consist language                           

                                                  

  To describe priority level of a requirement use keywords in table below             

  Keyword: Condition:                     

  Shall Mandatory                     

  Should Desired                     

  May Suggestion                     

  
Should 
not 

Desired 
                    

  Shall not Mandatory                     

                                                  

  Some requirement need a condition of when the requirement is active or if it needs an constraint 

  Example: condition constraint     

  The surrounding plate shall have a maximum difflection of 1 cm according EN 
1886:2007 c. 8.3 in a operative state. 

    

      

                                                  

  Examples of constraints:                                   

  Maximum                       

  Minimum                       

  Exceed                       

  Optimize                       

                                                  

  Requirement Structure         

  The structure of the requirements is described with title and the requirement itself.       

  
To be able not to write the requirement as a title and identify a statement as a title or a 
requirement 

  the title id ends with a number and the requirement with a character.              

  There is no limit on how many subtitles you can have as in subtitles for subtitles       

                                                  

  Example of a title                                       

  1 Head title                             

  1.1 Title 1                             

  1.1.1 Subtitle 1                             

  a) Requirement for subtitle 1.1.1                             

  1.1.2 Subtitle 2                             

  a) Requirement for subtitle 1.1.2                             

  b) Requirement for subtitle 1.1.2                             

  1.2 Title 2                             

  a) Requirement for title 2                             

                                                  

                                                  

                                                  

 


