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Abstract

Abstract
Purpose – There is no standardized approach for how to managing Customer
Requirements, while there are significant challenges in managing them. Thus, the aim of
this study is:
To define a framework for the managing of Customer Requirements in Graphic
Communication.
In order to find the purpose of the study, a research question was developed and used as
basis for the study.
How can Requirements Engineering, Social Relationships and Communication
improve the managing of Customer Requirements in Graphic Communication?
Method – The study worked is based on one data collection method, semi-structured
interviews, in order to answer the research question. The interviews were conducted to
obtain the primary data. The method were selected to ensure a qualitative approach in
the study. The study has also literature studies conducted as an important element in
order to provide a background on existing theories, methods and tools.
Findings – The study is of an interdisciplinary nature and its results concern areas such
as: Requirements Engineering, Graphic Communication, Social Relationships and
Communication. These areas have been studied to see how they can interact and ensure a
higher and uniformed level of project results, as advertising agencies, consultants in
communication and advertising industry delivers. The study resulted in a framework for
managing Customer Requirements in Graphic Communications. A framework consisting
of two different categories that can affect both practical processes and a social
communicative dimension linked to the handling of requirements. The study’s result
describes the elements that should be in an iterative design process and how the
framework can be used in conjunction with such development.
Implications – The study is considered to contribute to the research world, since its
results have opened up new doors for additional areas for applying the Requirements
Engineering. For business and everyday-work in the advertising and communication
industry, the result demonstrated that the framework for managing Customer
Requirements in Graphic Communications should help to support operations work
process, and ensuring a more consistent level of quality. Development processes and its
final result would have greater opportunity to be successful, while the use of project
resources with high probability could be improved and more efficient through the
structure framework brings.
Limitations – All the interviews for the study were conducted in the vicinity of the
University’s location, due to limitations in both finance and time. Different subject areas
have been studied with varying depth.
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Sammanfattning

Sammanfattning
Syfte – Idag saknas det ett standardiserat arbetssätt för att hantera kundkrav samtidigt
som det finns stora utmaningar i hanteringen av dem. Därmed är syftet med denna
studie:
Att definiera ett ramverk för hantering av kundkrav inom Grafisk kommunikation.
För att kunna besvara syftet i studien har en frågeställning tagits fram som utgångspunkt
för studien.
Hur kan Requirements Engineering, sociala relationer och kommunikation
tillsammans bidra till att förbättra hantering av kundkrav inom arbetet med
Grafisk kommunikation?
Metod – För att besvara frågeställningen har studien arbetat med
datainsamlingsmetoden, semistrukturerade djupintervjuer. Intervjuerna har genomförts
för att få fram primärdata. Metoden har valts ut för att säkerställa en kvalitativ ansats i
studien. I studien har även litteraturstudier genomförts som en viktig del med syfte att ge
en bakgrund kring befintliga teorier, metoder och verktyg.
Resultat – Studien är av tvärvetenskaplig art och dess resultat behandlar områden så
som Requirements Engineering, Grafisk kommunikation, sociala relationer och
kommunikation. Områdena har studerats för att se hur de kan samverka för att
säkerställa en högre och jämnare nivå av de projektresultat som reklambyråer och
konsulter inom reklam- och kommunikationsbranschen levererar. Studien resulterade i
ett ramverk för hantering av kundkrav inom Grafisk kommunikation. Ett ramverk
beståendes av två olika kategorier som berör både den praktiska processen samt den social
kommunikativ dimensionen kopplat till hantering av krav. Studiens resultat beskriver
också vilka element som bör finnas i en iterativ designprocess samt hur ramverket kan
användas tillsammans med en sådan typ av utvecklingsprocess.
Implikationer – Studien anses kunna bidra till forskningsvärlden då dess resultat har
öppnat upp nya dörrar för ytterligare områden att applicera Requirements Engineering
på. För näringslivet och det vardagliga arbetet inom reklam- och
kommunikationsbranschen har resultatet visat att ramverk för hantering av kundkrav
inom Grafisk kommunikation bör kunna medverka till att stödja verksamheters
arbetsprocesser och säkerställande av en mer jämn kvalitetsnivå. Utvecklingsprocesser och
dess slutresultat skulle ha större möjlighet att bli framgångsrika, samtidigt som
användningen av projektets resurser med stor sannolikhet skulle kunna effektiviseras
genom den struktur som ramverket för med sig.
Begränsningar – Studiens samtliga djupintervjuer genomfördes i närområdet av
högskolans placering på grund av tids- och kostnadsbegränsningar. Olika ämnesområden
har studerats med varierande djup.
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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 frågeställning. Kapitlet avslutas med rapportens
disposition.

1.1 Bakgrund
Requirements Engineering, RE, är ett relativt nytt område inom IT, systemutveckling
och interaktionsdesign. Området blev en egen tydlig professionell disciplin under början
av 1990-talet (Mead, 2013). Requirements Engineering är dock ett svårdefinierat begrepp
då det inom de olika områdena har anpassats och gränserna är otydliga. Sutcliffe (2014)
talar som att det finns många olika definieringar av området, men att de alla är överens
om att kraven innebär att ta reda på vad det är människor vill ha från ett datorsystem
samt att förstå vad deras behov är när det kommer till designen. Han definierar själv
Requirements Engineering som en teknisk disciplin för att ta fram och fastställa
användarkrav och ange programvarusystem. Hull, Jackson & Dick (2011) väljer att
definiera Requirements Engineering som den del av systemteknik som berör att
upptäcka, utveckla, spåra, analysera, kvalificera, kommunicera och hantera krav som
definierar systemet vid successiva abstraktionsnivåer. I vår studie har vi valt att definiera
Requirements Engineering som hanteringen av krav från kunden. Det kommer vara den
definition vi syftar till i vår analys samt i studiens resultat om inget annat nämns.
Hull, Jackson & Dick (2011) beskriver en snabbt föränderlig värld med en ständigt
pågående utveckling av ny teknik och ökad konkurrens, vilket ställer allt högre krav på
utvecklingsprocesser inom företag och organisationer. Requirements Engineering och en
effektiv hantering av krav är numera ett måste för att ha möjlighet att hänga med i en
sådan typ av komplex utvecklingsprocess.
Arbetet vid Grafisk kommunikation bygger oftast på att ta fram ett koncept som sedan
ligger till grund för hela kedjan av formgivning och marknadsföring. Bergström (2012)
menar att ett koncept är en formulering på ett bärkraftigt, långsiktigt och medieneutralt
tema. Vidare skriver han att konceptet skall vara slitstarkt. Medan Mårtenson (2009)
istället väljer att beskriva ett koncept som en budskapsidé. Hon menar att när de
funktionella skillnaderna mellan produkterna blir allt mindre, växer kraven på de kreativa
koncepten. Där det är konceptet som avgör reklamens framgång. Konceptet i sig
utformas utifrån kundkraven. För att slutprodukten skall bli av hög kvalitet ställs det
stora krav på att kundkraven har tolkats rätt och stämmer överens med kundens
förväntningar på slutprodukten. Från konsulten och byråns sida är det alltså av stor
betydelse att kunna tolka både vad kunden tydligt uttalar och underförstått uttrycker för
behov. Det kan vara stor skillnad mellan vad kunden säger och vad han eller hon faktiskt
behöver (Kaulio, Karlsson, Klemets & Rydebrink, 1996).
En stor del av utmaningen ligger enligt Ewing, Pinto & Soutar (2001) och Rogers, Sharp
& Preece (2011) i att kunden oftast har svårt att uttrycka exakt vad denne vill ha.
Kunden och konsulten har skilda bakgrunder och perspektiv vilket medför att de kan ha
svårt att definiera och enas kring begrepp. Något som ofta ger upphov till missförstånd i
kommunikationen vilket riskerar att leda till ett misslyckat samarbete.
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I studien kommer Grafisk kommunikation användas som definition på de tjänster och
produkter som en reklambyrå eller konsult inom samma bransch tillhandahåller. Det kan
vara allt från strategiska kommunikations- och marknadsplaner till webbsidor, logotyper
eller en förpackningsdesign.
Det är idag viktigt för reklambyråer och konsulter att förstå och på ett framgångsrikt sätt
hantera Requirements Engineering och kommunikation för att kunna genomföra ett
uppdrag och kunna leverera ett resultat av hög kvalitet inom Grafisk kommunikation.
För att byrån eller konsulten skall kunna konkurrera på marknaden och leverera ett
resultat som når ut till målgruppen.

1.2 Problembeskrivning
Inom arbetet med Grafisk kommunikation saknas idag den hantering av kundkrav som
finns inom IT, systemutveckling och interaktionsdesign. Reklambyråer och konsulter
arbetar alla på egna sätt och hanterar kundens önskemål, problem och krav på olika sätt.
Något som leder till att projektens resultat och produkter blir av varierande kvalitet.
Under mitten av 2004 genomförde Annonsörföreningen, intresseorganisationen för
Sveriges Annonsörer, en undersökning som visar att sociala relationer och personkemi har
en betydande inverkan på samarbetet mellan kund och reklambyrå och att brister i
relationen är en av huvudanledningarna till att kunden väljer att avsluta samarbetet och
anlita en annan konsult (Sveriges Annonsörer, 2004). Därför är det som reklambyrå och
konsult viktigt att ha kunskap i hur kommunikation mellan individer fungerar och hur
man på bästa sätt kan använda den. Kommunikation kommer vidare i rapporten syfta till
kommunikationen mellan två eller fler individer.
Kommunikationens roll i ett samarbete blir även tydlig då olika individer har en förmåga
att se ett och samma problem utifrån olika perspektiv. Tamm & Luyet (2004) menar att
om man inte är överens om problemet kommer man förmodligen aldrig kunna bli eniga
om lösningen. Det krävs en gemensam definition av problemet innan man tillsammans
kommer kunna arbeta fram en framgångsrik lösning. För att nå fram till en tydlig enighet
kring ett problems omfattning är grundlig diskussion en nödvändighet.
Studien berör det tvärvetenskapliga ämnet, informatik. Där vi intresserat oss för att se hur
Requirements Engineering, sociala relationer och kommunikation kan samverka för att
säkerställa kvaliteten på ett uppdrags resultat inom Grafisk kommunikation. I studien har
vi tagit fram ett ramverk med framgångsfaktorer för hanteringen av Requirements
Engineering och kommunikation inom Grafisk kommunikation.

1.3 Syfte och frågeställning
I problembeskrivningen framgår utmaningen i att hantera och säkerställa kundkrav för
att sedan arbeta fram ett koncept. Vidare framgår att ett standardiserat arbetssätt saknas
för hantering av kundkrav inom Grafisk kommunikation. Därmed är syftet med denna
studie:
Att definiera ett ramverk för hantering av kundkrav inom
Grafisk kommunikation.
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För att kunna besvara syftet har det brutits ned i en frågeställning. Inom Grafisk
kommunikation har vi sett att hantering av och arbetet med kundkrav sker på olika sätt
beroende på företag, vilket ger varierande nivå av upplevd kvalitet. Därmed är studiens
frågeställning:
[1] ”Hur kan Requirements Engineering, sociala relationer och kommunikation
bidra till att förbättra hantering av kundkrav inom arbetet med Grafisk
kommunikation?”

1.4 Disposition
Rapporten är tydligt uppbyggd med rubriker och underrubriker som enkelt förklarar vad
den efterföljande texten berör och handlar om. Rapporten börjar med en Inledning där
studiens bakgrund och problembeskrivning presenteras tillsammans med syftet och
forskningsfrågan. Därefter följer Metod och genomförande. I kapitlet beskrivs de metoder
som har använts och arbetsprocessen som följts för att nå fram till studiens resultat. Även
hur analyserna har genomförts samt hur de olika valen har motiverats presenteras.
Kapitlet avslutas med ett resonemang kring studiens trovärdighet. Teoretiskt ramverk är
det följande kapitlet som presenterar de teorier som studerats. Därefter följer Empirin
som presenterar den data och information som intervjuerna har lett fram till. Analys är
det följande kapitlet där empirin jämförs och analyseras med det teoretiska ramverket.
Analysen genomförs för att identifiera delar som sedan skall leda fram till ramverket, som
är resultatet av studien. Ramverket presenteras i nästkommande kapitel, Ramverk för
Requirements Engineering inom Grafisk kommunikation. I avsnittet presenteras ramverket,
dess innehåll samt hur det kan användas. Det avslutande kapitlet Diskussion och slutsatser
presenterar diskussionen kring studiens resultat, dess implikationer och begränsningar.
Samt slutsatser och rekommendationer för vidare forskning. Rapporten avslutas med
Referenser, Sökord och Bilagor.
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Metod och genomförande

Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens metodansats, forskningssynsätt,
uppgiftslämnare och arbetsprocess. Vidare beskrivs studiens datainsamling och dataanalys.
Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet.

2.1 Koppling mellan frågeställning och metod
För att besvara studiens frågeställning genomfördes litteraturstudier samt tre
semistrukturerade djupintervjuer. Det gjordes för att få större förståelse för olika metoder
och arbetssätt vid hantering av kundkrav. Intervjuerna genomfördes tillsammans med
representanter från olika företag inom reklam- och kommunikationsbranschen. Den
första intervjun genomfördes på en väletablerad reklambyrå i Jönköping tillsammans med
en projektledare/account manager inom uppdrag som rör design och kommunikation.
Den andra intervjun genomfördes i samma stad med en projektledare/key account
manager på en annan välkänd och väletablerad reklambyrå. Den tredje och sista intervjun
genomfördes med VD:n och grundaren för ett ansett företag som erbjuder tjänster och
konsultarbete inom platsmarknadsföring.
2.1.1 Kvantitativ eller kvalitativ metodansats
Valet mellan kvantitativ eller kvalitativ metodansats beror på om vi vill samla in data i
form av siffror eller ord. Jacobsen (2002) vill framhålla att de båda metoderna anses lika
bra, men att de fungerar på olika sätt och då även lämpar sig för olika sorters problem
och frågeställningar. Han beskriver en kvantitativ metod som insamling av data i form av
siffror och tal medan en kvalitativ metod som insamling av data i form av ord som återger
tolkning av en viss situation eller uppgiftlämnares personliga åsikter. Båda kan uttrycka
mening, men på vilket sätt resultatet skildras skiljer sig åt. Jacobsen (2002) klargör
samtidigt att det existerar ytterligare en skillnad mellan dem. Han menar att det skiljer
hur starkt strukturerad eller öppen datainsamlingen är på förhand. Den kvantitativa
ansatsen beskriver han som mer sluten eftersom man redan från början av studien
behöver definiera vilka variabler som är intressanta. Detta för att kunna konstruera ett
frågeformulär med fasta svarsalternativ, vilket är en typisk datainsamlingsmetod för
kvantitativ ansats. Den kvalitativa ansatsen anses enligt Jacobsen (2002) istället vara en
mer öppen metod då informationen struktureras först efter insamling. Information delas
då in i relevanta kategorier eller variabler som dykt upp efterhand som studien
genomförts.
För vår studie har vi valt en kvalitativ metodansats. Utifrån studiens syfte och
frågeställning anser vi att vårt fokus bör ligga på ord och den kunskap och erfarenhet som
uppgiftslämnare genom samtal kan dela med sig av. Genom deras uttalade tankar, åsikter
och intryck har vi med en kvalitativ metodansats försökt förstå och tolka hur företag
inom reklam- och kommunikationsbranschen hanterar och arbetar utifrån kundkrav. Vi
är medvetna om att vi inte intervjuat tillräckligt många individer för att kunna
generalisera resultatet och har därmed inte genomfört en studie av kvantitativ art. Med
vår studie ville vi uppnå en djupare förståelse för viktiga aspekter angående kravhantering
för arbete inom Grafisk kommunikation. Därmed var det av stort intresse för oss att göra
djupintervjuer med ett fåtal utvalda uppgiftslämnare och på så vis få en klarare och mer
djupgående bild av ämnet. Något som kännetecknar en kvalitativ metodansats.
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2.1.2 Studiens forskningssynsätt
Patel & Davidson (2003) menar att induktion, deduktion och abduktion är tre olika
synsätt när det kommer till att relatera teori med verklighet, empiri. Genom det
deduktiva synsättet går man, enligt Jacobsen (2002), från teori till empiri. Han beskriver
det som att man först samlar teori och information om verkligheten för att sedan genom
insamlande av empiri avgöra om teorin och antaganden om verkligheten stämmer. Patel
& Davidson (2003) beskriver deduktion som att följa ”bevisandets väg”. Jacobsen (2002)
anser detta vara en sluten ansats och menar att den går hand i hand med en kvantitativ
metodansats. Detta eftersom man vid en sådan måste samla in och kategorisera
information innan de fasta frågorna med givna svarsalternativ kan konstrueras.
Jacobsen (2002) beskriver därefter den induktiva ansatsen som då man går från empiri till
teori. Ett synsätt som han menar går ut på att forskaren, öppen och förväntansfri,
bemöter verkligheten. Denne letar upp relevant information för att sedan systematisera
den insamlade datan. Först därefter formuleras studiens teorier. Jacobsen (2002) menar
att detta är en öppen ansats som därmed passar en kvalitativ metodansats. Jacobsen
(2002) och Patel & Davidson (2003) vill dock framhålla att man, trots ett induktivt
synsätt, genom egna åsikter och oftast omedvetna skygglappar på något vis kommer
påverka studiens slutliga teori. Detta är ofrånkomligt, men något som forskaren behöver
vara medveten om.
Abduktion är ett tredje synsätt. Enligt Patel & Davidson (2003) innebär detta att man
genom olika kombinationer av induktion och deduktion relaterar teori och empiri till
varandra. De menar att fördelen med ett sådant synsätt är att man under genomförandet
av studien inte är lika låst som då man enbart väljer ett induktivt eller deduktivt synsätt.
Jacobsen (2002) framhåller att det blir allt vanligare att istället för deduktion och
induktion tala om datainsamling utifrån mer eller mindre öppna ansatser. Att forskaren
kan justera ansatsen från fall till fall och utifrån situation, så länge man är medveten om
de val man gör.
Vår studie har baserats på ett abduktivt synsätt. Detta på grund av att vi under arbetets
gång har skiftat mellan hur vi relaterat teori med empiri. Studien startades genom att söka
information i redan befintliga teorier kring studiens inledande område gällande
Requirements Engineering. Detta för att förstå Requirements Engineerings
grundläggande aspekter samt dess arbets- och utvecklingsprocess. Informationen från
existerande teorier låg därefter till grund vid framtagningen och den grundläggande
kategoriseringen av de öppna frågorna inför studiens semistrukturerade djupintervjuer.
Ett visst mått av teori låg alltså till grund för insamlandet av studiens empiri.
Djupintervjuerna resulterade i ny information och vidgade aspekter angående relationen,
kommunikationen och samarbetet mellan kund och byrå/konsult. Vilket i sin tur gjorde
att vi ansåg att det krävdes mer information för att teoretiskt kunna stödja dessa nya
aspekter. Vi anser att vår studie har haft behov av abduktion då vi under arbetets gång har
behövt växla mellan teori och empiri för att genom datainsamling och analys kunna
uppnå studiens syfte och besvara dess frågeställning. Vi har skiftat mellan att arbeta
utifrån olika nivåer av öppna synsätt. Då vår studie har kommit att bli av tvärvetenskaplig
art har ett iterativt förhållningssätt hjälpt oss att uppnå ett mer tillfredställande resultat.

5

Metod och genomförande
2.1.3 Val av uppgiftslämnare
Jacobsen (2002) lyfter fram urvalet av uppgiftslämnare som en stor betydelse för studiens
tillförlitlighet och trovärdighet. Vidare nämner han att urval inför öppna intervjuer på
grund av tidsbrist oftast begränsas till ett fåtal utvalda enheter. Med få enheter kan man
inte heller eftersträva ett representativt urval. Detta anses ändå inte vara något problem då
det vid kvalitativa metodansatser finns andra mål än att finna det generella och typiska.
Jacobsen (2002) menar att man istället förväntar uppnå resultat som kan belysa och
förklara ett fenomen. Han förklarar också att styrkan i den kvalitativa metodansatsen är
att förbli flexibel i urvalsfasen. Att boka in intervjuer efterhand som man upptäcker
intressant information som kan bidra till att uppnå hela syftet med studien. Enligt
Jacobsen (2002) är det av betydelse att låta urvalet styras utifrån vilken slags information
man vill få. Han menar att ändamålsorienterat är ett centralt begrepp i urvalet av enheter.
Våra val av uppgiftslämnare har genom valen av företag baserats på vilken information vi
ansett varit av betydelse för att uppnå studiens syfte. Samtliga företag besitter kunskap
och erfarenhet från hantering av kundkrav inom reklam- och kommunikationsbranschen.
Valen har därmed gjorts genom ett ändamålsorienterat förhållningssätt. Viktigast var att
hitta uppgiftslämnare som vi ansåg var väl insatta i det ämne vår studie förväntades
beröra. Vid ett slumpmässigt urval hade risken varit stor att vi nått information som inte
varit användbar för studien och som inte heller bidragit till att generera god empiri. På
grund av begränsningar i tid och kostnad valde vi att genomföra intervjuer med
uppgiftslämnare i vårt närområde. Samtliga djupintervjuer är genomförda med företag i
Jönköping.
Trots få enheter har vi ändå försökt att bevara studiens kvalitet genom att uppnå ett stort
mått av flexibilitet vid urvalet av enheter. Vi har kontaktat företagen som vi sedan har
fört en dialog med för att tillsammans välja ut de individer som varit mest insatta och
kunniga inom det aktuella ämnet och därmed mest lämpliga att besvara våra frågor. Vi är
medvetna om att vi inte gjort ett tillräckligt stort och representativt urval för att studiens
resultat skall anses vara generaliserbart. Istället har vår studie och dess urval av
uppgiftslämnare bidragit med resultat som kan förklara viktiga aspekter angående på
vilket sätt Requirements Engineering, sociala relationer och kommunikation tillsammans
kan bidra till att förbättra hantering av kundkrav för arbetet inom Grafisk
kommunikation. Istället för generalisera har vi fokuserat på att förklara och förstå ett
fenomen, något som alltså stämmer väl överens med den kvalitativa metodansatsen. Det
för att sedan komma med rekommendationer och riktlinjer vid arbete med fenomenet.

2.2 Arbetsprocessen
Första steget i vår arbetsprocess var att utifrån bakgrund och problemområde formulera
studiens syfte och en första version av frågeställning. Utifrån denna första version fattades
beslut kring valet av metodansats.
Studien har haft en kvalitativ metodansats där vi fördjupat, kompletterat och kopplat
samman återkommande aspekter kring nuvarande teorier inom de områden vi berört.
Under hela studien har vi arbetat utifrån ett iterativt förhållningssätt. Vi har justerat
innehåll och datainsamling i takt med att vi vid djupintervjuerna har fått vidga vårt
perspektiv och kommit i kontakt med intressanta upptäckter. Det har resulterat i en
studie av en tvärvetenskaplig art och som berör områden så som Requirements
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Engineering, Social Modeling for Requirements Engineering,
Kommunikationsvetenskap, Grafisk kommunikation samt arbete utifrån koncept och
designprocess.
Redan existerande teorier har jämförts med hur det fungerar i arbetslivet och dess
verklighet. Något som därmed varit avgörande för våra val av datainsamlingsmetoder. För
insamling av kvalitativa data menar Jacobsen (2002) att det finns metoder så som
individuell intervju, gruppintervju, observation och dokumentundersökning att välja
mellan. Ett annat begrepp för metoden dokumentundersökning är litteraturstudie.
Litteraturstudie är det begrepp som vi har valt som benämning på insamling av teori.
Gruppintervju föll bort eftersom vi ansåg att ett sådant upplägg lätt skulle kunna leda till
osammanhängande och svåranalyserat samtal. Requirements Engineering för Grafisk
kommunikation ansåg vi vara ett alldeles för brett ämne för en sådan typ av
intervjusituation. Observation var också en datainsamlingsmetod som vi medvetet valde
bort. Enligt Jacobsen (2002) är den metodens mest betydande begränsning att man bara
får en bild av människors beteende och vad de gör, inte vad de faktiskt upplever eller
anser om situationen. Att genomföra observationer var något vi ansåg var mer tids- och
kostnadskrävande än gynnsamt när det kom till att bidra med användbar empiri till vår
studie. Vi var mer intresserade av hur människor i arbetslivet själva upplevde och ansåg
kring situationen vid hantering av kundkrav. Först utifrån den sortens information skulle
ett ramverk kunna skapas. Utifrån dessa motiveringar föll vårt val av
datainsamlingsmetoder på litteraturstudier och individuella intervjuer.
För att identifiera nuvarande teorier, och förhållningssätt kopplade till dessa, har först
litteraturstudier genomförts. Vi ansåg vidare att litteraturstudierna behövde kompletteras
med en datainsamlingsmetod. Valet föll på djupintervjuer med representanter från två
reklambyråer och en konsultverksamhet.
När vi valt djupintervju som metod för datainsamling behövde vi dessutom avgöra vilken
typ av djupintervju vi ansåg var det lämpligaste valet för vår studie. Djupintervju kan vara
av strukturerad, semistrukturerad eller ostrukturerad art. Enligt Jacobsen (2002) kan
intervjuer genomföras utifrån olika nivåer av öppenhet. Han beskriver det som att om
intervjun genomförs som ett samtal utan intervjuguide och utan några som helst
begränsningar eller styrningar anses den vara helt öppen och därmed ostrukturerad. Att
genomföra en helt ostrukturerad intervju anses dock vara något väldigt sällan
förekommande. Jacobsen (2002) menar att djupintervjuer i stort sett alltid behöver
någon slags struktur. Att det i nästintill alla fall förekommer en viss struktur i form av i
förväg utvalda ämnen som intervjun förväntas beröra. Helt slutna, strukturerade
djupintervjuer menar Jacobsen (2002) är sådana vilka genomförs utifrån en fast
ordningsföljd och med hjälp av frågor med fasta svarsalternativ. Han nämner också
djupintervjuer som beskrivs befinna sig i skalan mellan helt slutna och helt öppna
djupintervjuer. Dessa beskriver han bland annat kan utgå från frågor i förutbestämd
ordningsföljd och med inslag av öppna svar. Sådana djupintervjuer får anses vara av
semistrukturerad art, något som vi ansåg var lämpligast för vår studie.
Att vi valt ett semistrukturerat upplägg motiveras genom antagandet att det tillsammans
med vårt abduktiva synssätt hjälper vår studie att uppnå ett visst mått av struktur. Inför
djupintervjuerna valde vi att sätta upp ett visst antal förutbestämda frågor (se bilaga 1).
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Detta var något vi ansåg var studiens grundläggande utgångspunkt och gjordes för att
lättare kunna starta igång ett samtal och fokusera intervjun kring hanteringen av
kundkrav. Utöver dessa fasta frågor ställdes också följdfrågor. Följdfrågorna blev olika
beroende på vilken riktning de individuella intervjuerna tog. Det var uppgiftslämnarens
kunskap och erfarenhet som avgjorde riktning för samtalet vilket var något som vi ansåg
var av stor vikt då det bidrog till att fånga det unika hos varje uppgiftslämnare. Vilket
enligt Jacobsen (2002) tillsammans med öppenhet och flexibilitet är avgörande för en
kvalitativ metodansats.
Jacobsen (2002) menar att öppna individuella intervjuer oftast genomförs i formen av ett
besök, men ibland även över telefon. Han menar att nackdelen med besöksintervju är att
den ofta är mer tids- och kostnadskrävande än en telefonintervju. Dock framhåller han
att det vid intervjuer ansikte mot ansikte gör det enklare att uppnå en mer personlig och
närmare kontakt. Via telefon är det enklare att komma undan med osanna uppgifter.
Enligt Jacobsen (2002) är det alltid mer fördelaktigt med besöksintervjuer om
intervjuguiden innehåller många öppna frågor. Han framhåller att öppna individuella
intervjuer som genomförs via fysiskt möte i de allra flesta fall innebär färre och mindre
kritiska hot mot tillförlitligheten än de som genomförs över telefon.
Sammantaget anser vi att ovanstående information väl motiverar vårt val av att avstå från
telefonintervjuer och istället genomföra våra semistrukturerade djupintervjuer genom ett
fysiskt besök på plats hos uppgiftslämnarna. En diktafon användes för att spela in
samtalet. Uppgiftslämnarna tillfrågades om vi fick tillstånd att spela in och samtliga gav
sitt medgivande. Inför intervjun hade vi bestämt att en av oss skulle ha huvudansvaret att
leda intervjun och ställa våra i förväg förberedda frågor. Det gjordes för att göra
situationen mer bekväm för uppgiftslämnaren, då denne bara behövde koncentrera sig på
att samtala med en person. Den andre av oss kunde då lättare koncentrera sig på att
lyssna, anteckna och ta in det som uppgiftslämnaren gav som svar. Samtidigt som samma
person fick möjlighet att lättare komma på eventuella följdfrågor som vi hade behov av
att ställa. Vi kunde genom detta upplägg också undvika risken att prata i mun på
varandra och därmed hålla samtalet tydligt och fokuserat. Utifrån det inspelade materialet
transkriberades intervjuerna för att senare kunna användas vid arbetet med empiri- och
analysavsnitten. Vidare användes de nedskrivna intervjuerna tillsammans med de
handskrivna anteckningarna för att sammanställa intervjuerna och skriva empirin.
Empirin från verklighetens arbetsliv har genom förutbestämd dataanalys sedan jämförts
med varandra för att sedan även jämföras med insamlad teori.
Då djupintervjuerna frambringade nya aspekter och ny information, tillfogades mer teori
genom ytterligare en omgång av litteraturstudier. Efter att teorier har analyserats och
jämförts med resultat från djupintervjuerna har viktiga faktorer för en mer framgångsrik
hantering av kundkrav inom Grafisk kommunikation genererats. Dessa faktorer har
sedan visualiserat genom ett ramverk. För att skildra ramverkets betydelse för
Requirements Engineering inom Grafisk kommunikation har vi även valt att visualisera
den tillsammans med en iterativ designprocess. En utvecklingsprocess för arbete inom
design.
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Allra sist har en slutgiltig version av studiens frågeställning formulerats. Vissa justeringar
gjordes för att anpassa frågeställningen efter studiens tvärvetenskapliga resultat. En
anpassning som passar väl in vid en kvalitativ metodansats (Jacobsen, 2002).

2.3 Litteraturstudier
Det får anses som ett allt för stort hinder att samla in primärdata genom intervjuer med
de personer som beskrivit eller tagit fram de teorier vi i vår studie har kommit att beröra.
Teorierna har istället samlats in genom litteraturstudier. Det genom studier av
vetenskapliga artiklar och litteratur inom aktuella områden. Litteraturstudierna har
genererat information som har gett oss en bakgrund till studiens problem och beskrivit
det aktuella forskningsläget. Vidare har informationen gett oss aktuella och redan
befintliga aspekter kopplade till de arbets- och utvecklingsprocesser som idag existerar
inom de områden studien har kommit att beröra.
Våra litteraturstudier har haft som syfte att ge en bakgrund kring befintliga teorier,
metoder och verktyg inom områden så som Requirements Engineering, Social modeling
for Requirements Engineering, Kommunikationsvetenskap och slutligen Grafisk
kommunikation och dess arbete utifrån koncept och designprocess. Detta för att i
slutändan kunna koppla samman dessa olika kunskapsområden genom gemensamma
aspekter som alla bör vara en del av det ramverk som studien har resulterat i. Ett ramverk
som utifrån studiens syfte skall stödja hantering av kundkrav inom Grafisk
kommunikation.

2.4 Datainsamling
Studiens datainsamling bestod utav insamling av empirisk data genom semistrukturerade
djupintervjuer. De semistrukturerade djupintervjuerna bidrog med empiri som jämfördes
med teorier från litteraturstudierna.
De kvalitativa metoderna är fokuserade till insamling av primär- och sekundärdata
(Jacobsen, 2002). I samband med vår studie har primärdata samlats in. Insamlingen av
primärdata har skett genom djupintervjuer med utvalda representanter från två
reklambyråer och en konsultverksamhet.
2.4.1 Insamling av studiens primärdata genom semistrukturerade
djupintervjuer
Djupintervjuerna har genomförts som personliga intervjuer i formen av samtal, som
besöksintervjuer. Det finns både positiva och negativa sidor av att genomföra en
djupintervju som ett fysiskt möte. Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011) menar att
fördelarna med en besöksintervju är att samtalet rent tidsmässigt går snabbt att
genomföra samt att det är en mer kontrollerad form av intervjusituation. Undersökaren
kan vid behov på ett smidigt sätt ställa följdfrågor och det går att skapa ett förtroende
mellan undersökare och uppgiftslämnare. Det är också till en fördel att kunna läsa av
kroppsspråk för att lättare uppfatta det osagda och som ger nyanser i svaren. Vidare
nämner Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011) nackdelar i form av intervjueffekter och
att det kan vara svårt att samtala kring känsliga ämnen eftersom det vid besöksintervjuer
inte finns någon anonymitet.
Intervjueffekten och kontextpåverkan är något som vi behövt uppmärksamma och är
något som vi tagit hänsyn till när vi analyserat vår empiri. Jacobsen (2002) förklarar att
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det med intervjueffekt menas att undersökaren omedvetet påverkar uppgiftslämnaren
som då uppträder på ett mer onaturligt sätt. Uppgiftslämnaren påverkas av allt från
kroppsspråk till ansiktsuttryck och andra omedvetna signaler. Vart och hur vi genomfört
besöksintervjuerna har med viss sannolikhet påverkat slutresultatet. Det vi måste vara
medvetna om är på vilket sätt och i vilken utsträckning det skett. Vi har kritiskt granskat
vår sammanställning av empirin och även använt oss av detta kritiska förhållningssätt när
vi i slutet av studien resonerar kring vårt resultat. Genom att vara medvetna om riskerna
har vi på bästa sätt försökt motverka dem och på så vis skapat en större trovärdighet.
Inför djupintervjuerna har en intervjuguide (bilaga 1) utformats som vi som undersökare
har använt för att säkerställa ett visst fokus och riktning under pågående intervju.
Djupintervjuerna är av semistrukturerad art. Detta innebär att intervjuerna utgått från en
intervjuguide bestående av öppna frågor som gav möjlighet till fritt formulerade svar.
Under pågående intervjuer har samtalet utöver dessa frågor även lett till följdfrågor i takt
med att diskussionen fördjupats.

2.5 Dataanalys
Analysen av datan som framkommit i studien har genomförts i flera olika steg.
Analyserna har haft sin utgångspunkt i ett antal kategorier. Kategorierna har utvecklats
och formulerats i takt med att intressanta upptäckter i samband med litteraturstudier och
datainsamling av empiri har gjorts. Utifrån studiens utgångspunkt att föra samman
Grafisk kommunikation och Requirements Engineering blev flera grundläggande likheter
tydliga. Inom båda områdena arbetar man mot kunder, deras krav och problem. I och
med vår insamling av empiri framgick att även relationen och kommunikation med
kunden har en avgörande roll för ett framgångsrikt samarbete. Utifrån litteraturstudier
framträdde att relation och kommunikation även har en stor betydelse inom
Requirements Engineering. Ett iterativt arbetssätt är ett återkommande inslag inom både
Requirements Engineering och Grafisk kommunikation. För att koppla samman dessa
två områden valde vi att lyfta fram och undersöka betydelsen av den iterativa
designprocessen. Kategorierna innehåller faktorer, aspekter, arbets- och
utvecklingsprocesser som var viktiga för att koppla samman Requirements Engineering,
sociala relationer och kommunikation med Grafisk kommunikation och dess iterativa
designprocess. De kategorier som vi har valt att utgå vår analys ifrån har varit:
•
•
•
•
•

Requirements Engineering
Sociala aspekter vid hantering av krav
Relationen mellan individer
Kommunikation
Iterativ designprocess

Inledningsvis har det teoretiska ramverket och empirin analyserats var för sig utifrån
kategorierna. De olika kategorierna har även studerats var för sig i analysen. För att gå
vidare med analysen har vi studerat och analyserat hur kategorierna kan hänga ihop och
påverka varandra. Därefter har vi jämfört det teoretiska ramverket och empirin på samma
sätt som när vi analyserade dem var för sig samt tittat på vad de olika analyserna kommit
fram till. För att därefter presentera vårt resultat och dra våra slutsatser utifrån studien.
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2.6 Trovärdighet
Det är flera aspekter som kan påverka trovärdigheten av en studie och dess tillhörande
rapport. Framför allt är det hur olika val har tagits och motiverats. Exempel på val som
har gjorts i arbetet är metoderna för datainsamling, urval av teorier, val av
uppgiftslämnare, analyskategorier och bearbetning av empiri. Dessa val och motiveringar
har redovisats tidigare i det här kapitlet.
De semistrukturerade djupintervjuerna utgick från en intervjuguide beståendes av öppna
frågor. Detta tillsammans med att vi valde att avstå från att i förväg skicka intervjuguiden
till uppgiftslämnarna ledde till att sannolikheten ökade för att intervjutillfällena
genererade naturliga och opåverkade svar. Vi ville motverka att svaren blev manipulerade
eller styrda åt en i förväg önskad riktning. På så sätt säkerställde vi datainsamling av
trovärdig empiri, vilket i slutändan bidrar till trovärdigt resultat.
Empirins trovärdighet påverkas inte endast av datainsamlingens utformning utan också
på hur vi sedan valde att bearbeta den. Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011) framhåller
att det vid bearbetning av framkommen information är viktigt med källkritik. Det finns
en möjlighet att den information man samlat in inte är användbar. Med en kritisk
bedömning av dessa uppgifter kan det till exempel framkomma att frågor har
missförståtts, att information avsiktligt eller oavsiktligt utelämnats och så vidare. I vissa
fall kan man behöva kontakta uppgiftslämnarna på nytt. En kritisk bedömning av på
vilket sätt de uppkomna bristerna påverkar utredningens slutsatser är av stor vikt.
Under bearbetningen av empirin konstaterades att ett par frågor missuppfattats och att
uppgiftslämnarens svar var relaterat till något annat än vad vår fråga syftat till. De
missuppfattade frågorna noterades och valdes tillsammans med dess svar att helt
utelämnas från studien. Detta för att ej riskera påverka trovärdigheten, validiteten och
studiens resultat.
Jacobsen (2002) beskriver två centrala begrepp för kvalitativa metoder för studier och
dess trovärdighet. Det första begreppet validitet handlar om studiens giltighet och att
man mäter det som man faktiskt önskar att mäta. Begreppet talar även om att det som
mätts skall vara relevant samt att det som mätts hos några få individer även gäller för fler.
Vidare kan man välja att dela in dem i intern och extern validitet/giltighet. Den interna
validiteten står då för om studien mätt det som önskats och den externa validiteten för
om det som kommit fram hos få individer även gäller för fler. I arbetet bör man även vara
medveten om att olika metoder mäter olika förhållanden. Reliabilitet, det andra
begreppet, handlar om studiens tillförlitlighet och trovärdighet. Jacobsen (2002) talar om
att studien måste gå att lita på. Samtidigt nämner han att andra menar på att studien skall
vara genomförd på ett trovärdigt sätt. Som exempel nämner Jacobsen (2002) att man bör
ställa sig frågan: Om man genomför samma undersökning igen, skulle man då få samma
resultat? Om svaret är ja anses studien har hög tillförlitlighet.
Utifrån aktuell metodlitteratur och genom egna reflektioner har vi motiverat alla de val
som studien avsett. Våra motiveringar och transparens anser vi bidrar till att studien
uppnått målet med reliabilitet. Vi anser också att studien uppnått en intern validitet då
de datainsamlingar vi genomfört har kommit att beröra de områden vi önskat uppnå
resultat inom. Studiens externa validitet kunde varit högre om fler djupintervjuer
genomförts.
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Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och frågeställning
som formulerats.

3.1 Koppling mellan frågeställning och teori
För att ge en teoretisk grund till frågeställningen ”Hur kan Requirements Engineering,
sociala relationer och kommunikation tillsammans bidra till att förbättra hantering av
kundkrav inom arbetet med Grafisk kommunikation?” beskrivs följande områden i det
teoretiska ramverket: Requirements Engineering, Social modeling för Requirements
Engineering, Kommunikationsvetenskap, Grafisk kommunikation och designprocessen.
Requirements Engineering behandlas för att det handlar om hur kundkrav hanteras inom
informatik, IT- och systemutveckling. Social modeling för Requirements Engineering
behandlas för att belysa sociala aspekter kopplat till hanteringen av krav genom
Requirements Engineering. Kommunikationsvetenskap behandlas därför att sociala
relationer, kommunikation och personkemi anses vara en avgörande faktor i samarbetet
mellan kund och konsult. Grafisk kommunikation redogörs i samband med teoriavsnittet
angående Kommunikationsvetenskap. Området behandlas för att visa på sambandet
mellan att förstå kundens behov och genereringen av en naturlig och framgångsrik
Grafisk kommunikation och design. Designprocessen behandlas för att påvisa dess
koppling till arbete och framtagning av design genom en iterativ process utifrån
kundkrav.

3.2 Requirements Engineering, RE
3.2.1 Varför behövs krav?
Att inte arbeta utifrån krav kan få stora konsekvenser. Hull, Jackson & Dick (2011)
menar att det finns gott om misslyckade system på grund av att kraven inte organiserats
tillräckligt. Även Papworth (u.å) lyfter fram vikten av arbeta med krav på ett
framgångsrikt sätt då han talar om att 37% av alla projektproblem är relaterade till
requirements. Den levererade produkten kanske rent tekniskt fungerar, men om den inte
är vad användarna vill ha eller behöver riskerar den i slutändan att ändå förbli oanvänd
och värdelös. För att kunna utveckla en produkt måste det först finnas förståelse för vad
som kommer krävas av den (Rogers, Sharp & Preece, 2011). Robertson & Robertson
(2013) poängterar att krav alltid existerar oavsett om man hittar och dokumenterar dem
eller inte. De menar att produkten aldrig kommer bli bra om inte kraven som hör ihop
med den uppfylls. Att detta är av en sådan självklarhet att de till och med liknar krav vid
naturlagar som det är upp till dig att finna.
På grund av ökad konkurrens och hög utvecklingstakt av ny teknik finns det enligt Hull,
Jackson & Dick (2011) ett stort behov av tidsbesparing genom optimering av företags
utvecklingscykler. Väl etablerade krav gör det enklare att utforma och visualisera själva
produkten. Slutproduktens krav är fundamentet för varje projekt. Kraven anger vad
intressenterna, i form av exempelvis användare, kunder, leverantörer och utvecklare, har
för behov och vad produkten måste innehålla för att tillfredsställa dessa (Hull, Jackson &
Dick 2011). Behov kan enligt Hull, Jackson & Dick (2011) variera kraftigt mellan
intressenterna och över tid. Det är inte ovanligt med justeringar under tiden som
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projektet fortgår och därför är det extra viktigt med en stabil bas av krav. Krav anger både
riktning och metod för att nå målet med projektet (Hull, Jackson & Dick, 2011).
3.2.2 Definition av krav och Requirements Engineering
Vad är då krav? Enligt Rogers, Sharp & Preece (2011) är krav ett uttalande som beskriver
vad en produkt förväntas utföra eller på vilket sätt produkten ska utföra det. Syftet med
att utreda ett krav är att göra kravet så specifikt och tydligt som möjligt. Krav kan
formuleras på en mängd olika sätt, men det viktigaste är att kraven är tydliga och att man
på ett lätt sätt kan avgöra när ett krav har infriats.
Insamling av krav, framtagning av krav, kravanalys och Requirements Engineering är
olika begrepp för aktiviteten att förstå vad en produkt behöver leverera (Rogers, Sharp &
Preece, 2011). Rogers, Sharp och Preece (2011) vill framhålla att Requirements
Engineering anses vara den lämpligaste termen eftersom den beskriver fastställande av
krav som en väl kontrollerad, iterativ utvecklingsprocess beståendes av diskussion och
överläggning.
Definition av Requirements Engineering (Hull, Jackson & Dick, 2011, s. 8):
“Requirements Engineering: the subset of systems engineering concerned with
discovering, developing, tracing, analyzing, qualifying, communicating and
managing requirements that define the system at successive levels of abstraction.”
Hull, Jackson & Dick (2011) vill med denna definition lyfta fram; upptäcka (krav
elicitation), utveckla, spåra (spåra kraven), analysera, kvalificera (provningsaktivitet),
kommunicera (med intressenter), som nyckelaktiviter i kedjan av Requirements
Engineering. Med abstraktionsnivåer menas på vilket sätt man organiserar och delar upp
krav i olika lager och nivåer av mål och behov att tillfredsställa.
Vidare kommer Requirements Engineering benämnas under förkortningen RE.
3.2.3 Krav kopplat till produktens kvalitet och värde
Relationen mellan krav och kvalitet är en tänkvärd aspekt. Hull, Jackson & Dick (2011)
och Rogers, Sharp & Preece (2011) är alla överens om att kvalitet i detta fall är något som
beskriver hur väl produkten passar ändamålet och på vilken nivå den uppfyller och
tillfredsställer de förväntningar och behov som kunden och andra intressenter har.
Kvalitet skapas alltså när produkten överensstämmer med de krav som intressenter ställer
på den (Hull, Jackson & Dick, 2011).
RE lyfter enligt Hull, Jackson & Dick (2011) fram vikten av att leverera kvalitet och
fungerar på många sätt som ett komplement till ett projekts många överväganden och
prioriteringar kring kostnad och tidsplan. Tid, kostnad och kvalitet är tre stycken tätt
sammankopplade faktorer som påverkar varandra. En produkt uppnår enligt Robertson
& Robertson (2013) optimalt värde först när den ger en fördel som går att likställas med
den kostnad som investerats i den. De menar att utredandet kring krav hänger ihop med
att samtidigt avgöra exakt vad det är som kunden värderar. Optimalt värde uppnås alltså
genom att först förstå kundens problem för att sedan på så vis kunna leverera en produkt
som genererar den mest fördelaktiga avkastningen och till bäst pris.
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Robertson & Robertson (2013) och Hull, Jackson & Dick (2011) menar att RE är något
som bland annat äger rum i början av en utvecklingscykel för att sedan påverka hela
resterande kedja av aktiviteter. Vidare anger de att man genom en förhållandevis liten
ansträngning kan skapa en tidig fokusering på korrekt hantering av krav. Något som i
slutändan bidrar till att projektet genererar en produkt av god kvalitet. En stor mängd
ansträngning kan sparas genom att få kraven rätt från början. Det går att konstatera att
dålig kvalitet är något som alltid förs vidare genom hela utvecklingsprocessen (Robertson
& Robertson, 2013). Det är alltid mer kostsamt att rätta till problem i efterhand.
Förbättrade krav går hand i hand med förbättrad kvalitet (Hull, Jackson & Dick, 2011).
3.2.4 Systemutvecklingsprocessen
Robertson & Robertson (2013) framhåller vikten av att krav inte dyker upp av en slump
och att de bör utvecklas genom någon slags organiserad process. De menar samtidigt att
processens steg inte bör vara några som man bara följer utan att själv tänka efter varför
man följer dem. En process bör innehålla steg med uppgifter som man följer för att
uppnå ett visst resultat, men att själva ordningen och graden man genomför stegen på
skall anpassas efter det individuella projektet.
Systemutvecklingsprocessen (figur 3.1) består av processer som illustrerats med hjälp av
cirklar och rektanglar som representerar information eller data som produceras eller
avläses (Hull, Jackson & Dick, 2011). Pilarna i modellen visar om data skrivs eller
avläses.
Att definiera kraven för en produkt är något som bör göras tidigt i processen (Hull,
Jackson & Dick, 2011). Det bör enligt Hull, Jackson & Dick (2011) samtidigt göras en
klar uppdelning mellan problemdomän (the Problem Domain) och lösningsdomän (the
Solution Domain). De beskriver vidare att problemdomänen innehåller delar som
redovisning av behov (Statement of Needs), användningsmodellering (Usage modeling)
och intressentkrav (Stakeholder Requirements). De är olika utvecklingsstadier och hör till
de högsta nivåerna av systembeskrivning. Problemdomänen beskriver de som en domän
som fokuserar på och resulterar i intressentkrav. Efterkommande nivå tillhör
lösningsdomänen vars utvecklingsstadier startar med och fokuserar kring systemkrav
(System Requirements) (Hull, Jackson & Dick, 2011).
Att fastställa behovet av systemet är enligt Hull, Jackson & Dick (2011) det första
nödvändiga steget innan själva utvecklandet kan starta. Systemet kommer aldrig kunna
tillfredsställa behoven hos användarna om inte syftet med hela systemet är klarlagt. De
poängterar att om du inte vet vilken typ av system som skall utvecklas är det omöjligt att
nå ett korrekt slutresultat. Exakt hur behovet i sig uttrycks beror på vem som fått i
uppgift att uttala sig om det och vilken roll denna person har i organisationen (Hull,
Jackson & Dick, 2011). Det första som intressenter oftast beskriver är enligt Robertson
& Robertson (2013) deras förslag på lösning och inte en väl utförd beskrivning av
underliggande problem eller behov. I arbetet med RE hör det till att lyssna på vad
intressenter säger för att sedan tolka och avslöja vad det faktiskt är som de uttrycker. Även
Hull, Jackson & Dick (2011) medger att det inte är ovanligt med vagt uttryckta behov
som till exempel ”Vi behöver ett system som effektiviserar vårt arbete”. En ”specifikation”
av det här slaget är naturligtvis inte tillräckligt för att leda utvecklingen av ett system,
men kan mycket väl vara en bra start i utredningen av vad personen bakom uttalandet vill
ha. Hull, Jackson & Dick (2011) förklarar att en sådan utredning är en aktivitet som
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innehåller hela processen att utveckla intressentkrav (Developing the Stakeholder
Requirements). Tanken är att vagt uttryckta behov skall utvecklas till en uppsättning
krav.

Figur 3.1. Systemutvecklingsprocessen. Hull, Jackson & Dick (2011, s.28).
När intressentkrav är definierade berättar Hull, Jackson & Dick (2011) att man kan börja
fundera kring möjliga lösningar. De nämner att det första steget är att genom en process
fastställa systemkraven. Oberoende av den slutliga designen och detaljutformningen så
fastställs vilka egenskaper systemet måste ha. De framhåller sedan att det i samband med
detta kan det vara en fördel att utforma en abstrakt modell över det förväntade systemet.
En sådan modell kan användas för att diskutera fram gemensamma lösningsförslag,
eventuella koncept och förväntningar både inom utvecklingsteamet och tillsammans med
intressenter. Hull, Jackson & Dick (2011) menar också att modellen dessutom bidrar
med en struktur vid dokumentering av systemets krav. En sådan dokumentation ger
möjlighet att få kraven strukturerade och placerade i relevanta sammanhang.
Utifrån systemkraven övervägs olika alternativ angående konstruktionsarkitekturer
(Design Architectures). Konstruktionsarkitekturer definierar enligt Hull, Jackson & Dick
(2011) de krav som utifrån funktionalitet och interaktion ställs upp för
systemkomponenter. Det är deras uppgift att systemkomponenter gör det de skall och på
ett tillfredställande sätt samverkar med varandra. Allt för att uppnå de önskade
egenskaperna som angetts i systemkraven. Vidare beskriver Hull, Jackson & Dick (2011)
att komponenter av detta slag oftast kallas för ”delsystem” (Subsystems) eftersom nivån
de ligger på gör dem så pass komplexa att de nästintill kan räknas som egna system. Precis
som det går att se i figur 3.1 kommer alltså kraven för komponenter (System Component
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Requirements) och kraven för komponenter i subsystemen (Subsystem Component
Requirements) fastställs genom samma typ av process som tidigare beskrivits för det
totala systemet.
Hull, Jackson & Dick (2011) menar att modellen över systemutvecklingsprocessen (figur
3.1) ger en klar bild över hur systemutveckling består av utveckling, aktiviteter och
hantering av krav på flera olika nivåer. Användandet av användningsmodell (Use
Model), abstraktionsmodell (Abstract Model) och konstruktionsarkitektur (System
Design Architecture) visar också hur varje aktivitet och varje nivå av utveckling kan
stödjas av en modell. En annan viktig slutsats som Hull, Jackson & Dick (2011) vill
framhålla är att krav finns på alla nivåer och att arbetet med RE återkommer genom hela
utvecklingsprocessen. Robertson & Robertson (2013) anser att det allra viktigaste är,
oavsett process eller metod, att människorna inom projektet skall vara så aktiva att de
själva kan se vilka uppgifter som är av största vikt för projektet, samt vad olika uppgifter
har för betydelse för just deras projekt.
3.2.5 Att arbeta fram och fastställa krav
Att fastställa krav handlar om något helt annat än att skriva en lista med önskade
funktioner (Rogers, Sharp & Preece, 2011; Robertson & Robertson, 2013). Enligt
Robertson & Robertson (2013) handlar det om att fokusera all sin kraft på att förstå
företaget och dess problem, för att sedan finna en lösning som på ett tillfredställande sätt
löser det. Den verkliga utmaningen att arbeta med krav ligger alltså inte i att skriva ett
kravdokument, det handlar om att upptäcka det underliggande och verkliga problemet.
Först när du funnit det verkliga problemet har du möjlighet att urskilja och välja det
bästa av alternativ på lösning.
Rogers, Sharp & Preece (2011) menar att aktiviteten att fastställa krav är något som sker
vid flera olika faser i en iterativ process. Robertson & Robertson (2013) är kritiska till att
använda sig av en iterativ process enbart för att det nuförtiden anses vara ”inne” med
sådana. De menar att man kan vara så iterativ man vill, men att det allra viktigaste är att
faktiskt ha förstått vad kunden och dess verksamhet behöver. De har inget emot en
iterativ process, men vill lyfta fram att oavsett hur man väljer att utveckla produkter är
det allra viktigaste att förstå kundens problem och på vilket sätt produkten kan bidra med
att lösa det. De menar att de mest användbara verktygen är hjärnan, öronen och ögonen.
Rogers, Sharp & Preece (2011) medger att mängden resurser som finns tillgängliga för
projektet är det enda som kan begränsa hur många varv projektet tar i den iterativa
arbetsprocessen. Kanske är det ändå inte antalet varv som räknas, utan istället att själva
processen alltid avslutas med en utvärdering för att på så sätt kunna avgöra om
slutprodukten uppfyller krav som ställts på den.
Att arbeta fram krav startar alltid med ett uttryckt behov. Hull, Jackson & Dick (2011)
beskriver att processen att få fram överenskomna krav i början är relativt informell. Enligt
dem är själva behovet vanligtvis enkelt uttryckt via ett dokument beståendes av beskrivet
behov och information. Behovet är dock oftast inte uttryckt i specifika krav och att
identifiera krav är inte lätt (Hull, Jackson & Dick, 2011; Rogers, Sharp & Preece, 2011).
Rogers, Sharp & Preece (2011) menar att man vid en första anblick kan man tro att
kunderna är medvetna om kraven eftersom de vet vilka uppgifter som produkten är tänkt
att supporta. Vanligtvis visar det sig att kraven ändå inte är särskilt tydligt uttryckta och
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framför allt inte tillräckligt utvecklade för att själva utvecklingen av den nya produkten
skall kunna påbörjas. Robertson & Robertson (2013) menar att kunden ibland inte vet
vad han behöver eller vad som är rätt svar för att beskriva ett problem. Det kan också vara
så att problemet heller inte är särskilt klarlagt. Dagens komplexa företag gör det ofta
mycket svårt för enskilda individer att sätta sig in i samtliga delar av verksamheten som
berörs av projektet.
Oberoende ett projekts syfte måste alltid intressenternas och eventuella användares
behov, krav, önskemål och förväntningar diskuteras, klargöras och fastställas (Rogers,
Sharp & Preece, 2011; Robertson & Robertson, 2013). För att det här skall ske menar
Rogers, Sharp och Preece (2011) att det krävs en förståelse för användarna och vilken
kapacitet de besitter. Vidare behöver det också utredas hur deras nuvarande uppgifter ser
ut och vilka mål de har samt i vilket sammanhang de kommer använda produkten
(Rogers, Sharp & Preece, 2011; Robertson & Robertson, 2013). Robertson & Robertson
(2013) beskriver projektets omfattning, intressenter och deras mål som en gyllene
treenighet när det kommer till att utveckla en användbar produkt.
I hantering av krav är det en stor fördel att arbeta utifrån en förutbestämd strategi. Det
allra viktigaste enligt Hull, Jackson & Dick (2011) är dock att man redan från början
antecknar ned kraven för att det på så sätt skall vara möjligt att visa dem för andra för
kommentarer och feedback. Även ofullkomliga krav räknas. För att komma igång och
kunna arbeta effektivt med krav menar de också att det är viktigt att redan från start
arbeta utifrån en översiktlig struktur. De vill verkligen framhålla att det är av stor vikt att
så tidigt som möjligt skriva ner krav och sedan förbättra och utveckla kraven allt
eftersom. Detta för att samtidigt även kunna reducera upprepningar och inkonsekvens.
Att skriva ned krav anses enligt Robertson & Robertson (2013) samtidigt skapa en slags
dokumentation av beslut som fattats i projektet. Ett nedskrivet krav gör det också lättare
för intressenter att förstå grunden till kravet och varför det anses vara ett krav.
Vidare berättar Hull, Jackson & Dick (2011) att det är bra att kontinuerligt ha möten,
brainstorma och genomföra informella recensioner för att snabbt kunna utvärdera den
senaste versionen av krav. Att det också kan vara bra att diskutera materialet med
intressenterna och de slutliga användarna, då de oftast sitter inne på väldigt användbar
information. Robertson & Robertson (2013) menar att eventuella missförstånd kring
produkten och dess krav kan minimeras genom att kraven visas upp och redogörs för
samtliga parter i projektet. Alla parter måste ha uppnått en identisk förståelse över vad
som projektet innebär och resulterar i.
För själva formuleringen av kraven förklarar Hull, Jackson & Dick (2011) att de skall
vara tydligt uttryckta, lättförstådda, av icke-teknisk karaktär, realistiska och testbara. I
beskrivningen av krav skall det gå att finna vem som har ansvar för vad och vilka roller
alla har i processen. De menar att det skall finnas klara definitioner av de problem som
förväntas lösas och av de funktioner som i enlighet med intressenternas önskemål måste
uppnås. Enligt dem bör kraven struktureras samt dokumenteras i termer och begrepp
som intressenterna förstår och känner sig bekväma med. Robertson & Robertson (2013)
framhåller att det mest avgörande när det kommer till framgångsrika krav är att de måste
vara test- och mätbara. De menar att krav som det inte går att hitta ett mått på för att
kunna mäta, är inget krav i sig utan bara en tanke. Figur 3.2 beskriver hur det kan gå om
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kraven inte är fastställda och uttryckta i termer och begrepp som passar mottagaren. Den
visar på vilka konsekvenser projektet kan få då missförstånd sker i kommunikation och
förväntningar.

Figur 3.2. Projektproblem kopplat till krav. Rogers, Sharp & Preece (2011, s. 354).
För att kunna fastställa en uppsättning stabila krav finns det som sagt mycket som
behöver klargöras. För att kunna ange dessa klargörande som krav behöver det bland
annat genomföras en datainsamling, analys och tolkning av det insamlade materialet
(Rogers, Sharp & Preece, 2011).
3.2.6 Valet av teknik för datainsamling inför fastställande av krav
I valet av teknik för datainsamling nämner Rogers, Sharp & Preece (2011) flera faktorer
som påverkar. Uppdragets utformning, deltagare och resurser är några av dem. För att få
fram olika perspektiv behöver man använda sig av mer än en sorts teknik.
Det finns vissa riktlinjer att följa i arbetet med datainsamling för krav. Rogers, Sharp &
Preece (2011) nämner en lista av riktlinjer bestående av:
•
•
•

En identifiering av intressenternas behov bör vara i fokus.
Det är av stor vikt att få åsikter och synpunkter från de rätta individerna, så
engagera alla typer av intressegrupper i processen.
Sessioner av datainsamling är i behov av att stöttas med hjälp olika sorters
rekvisita som exempelvis uppdragsbeskrivningar och eventuella skisser eller
prototyper.
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3.2.7

Tekniker för datainsamling inför fastställande av krav

Nedan följer ett urval av tekniker för att fånga krav hos kunden, eventuella användare och
intressenter.
3.2.7.1 Användarscenarier
Användarscenarier är enligt Hull, Jackson & Dick (2011) och Rogers, Sharp & Preece
(2011) en mycket bra teknik som används för att diskutera och få fram intressentkrav.
Rogers, Sharp & Preece (2011) beskriver scenarier som en skriftlig redogörelse av
informell art. Genom sådana scenarier uppmuntras intressenterna att repetera och
beskriva hur de utför sina arbetsuppgifter (Hull, Jackson & Dick, 2011; Rogers, Sharp &
Preece, 2011). De ger alltså enligt både Hull, Jackson & Dick (2011) och Rogers, Sharp
& Preece (2011) en möjlighet till diskussion kring användarnas behov, krav och
sammanhang samt vad de förväntar sig av den nya produkten. I samband med skapande
av användarscenarier lyfter Hull, Jackson & Dick (2011) fram fördelen att kraven
samtidigt blir hierarkiskt organiserade.
Att berätta historier menar Rogers, Sharp & Preece (2011) är ett naturligt sätt för
individer att fundera kring och kunna förklara vad deras arbetsuppgifter innebär och på
vilket sätt de vill kunna utföra dem. Genom scenarier kan man också få en mer klar
uppfattning om vilka mål användarna har med produkten, vilka eventuella
irritationsmoment de stöter på samt vilka individer som användarna kommer i kontakt
med. Dessa individer kan vara nya typer av intressenter som det är viktigt för utvecklarna
att veta om (Rogers, Sharp & Preece, 2011).
Det är oftast under workshops, brainstorming eller intervjuer som användarscenarier
skapas (Rogers, Sharp & Preece, 2011). En första och grundläggande fråga att ställa till
intressenterna är ”Vad vill du uppnå?” (Hull, Jackson & Dick, 2011). För att fånga upp
kraven menar Hull, Jackson & Dick (2011) att det är av väsentlig betydelse att vara
öppen och ta emot det som intressenterna säger. Att hela syftet med användarscenarier är
att främja en öppen kommunikation och förståelse. När man skapar scenarier är det
dessutom av stor vikt att använda ett vokabulär som användarna kan förstå (Rogers,
Sharp & Preece, 2011).
När scenarier är genomgångna och involverade parter har kommit fram till en gemensam
överenskommelse kring hur verksamheten fungerar, bidrar scenarierna till grunden för
projektets krav (Robertson & Robertson, 2013). Genom att skapa förståelse kring
användarnas behov, nuvarande beteende och mål med produkten kan alltså scenariot
hjälpa till att generera krav. Dock framhäver Rogers, Sharp & Preece (2011) att enbart
användning av scenarier inte kommer kunna fånga alla krav som gäller för produkten.
Den här tekniken för att fånga krav kommer alltså behöva kompletteras med fler
datainsamlingstekniker.
3.2.7.2 Intervjuer
Att genomföra intervjuer med intressenter är också en välanvänd teknik för att få fram
krav. Rogers, Sharp & Preece (2011) menar att intervjuer är användbara då det kommer
till att få kunder och intressenter att börja fundera kring deras upplevda problem.
Utmaningen ligger enligt Hull, Jackson & Dick (2011) dock i att vara en tillräckligt bra
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kommunikatör och ha en god psykologisk förmåga för att genom intervjuer kunna få
fram bakomliggande behov kopplat till krav. Det handlar om att kunna tala samma språk
som intressenterna och sätta sig in i deras värld.
Under intervjun skall intressenterna få möjlighet att gå igenom och beskriva dennes
arbetssituation (Hull, Jackson & Dick, 2011). Rogers, Sharp & Preece (2011) menar att
intervjuer kan vara av semistrukturerad eller ostrukturerad art och att de kan användas för
att frammana användarscenarier. Under själva intervjun antecknas det viktiga synpunkter
som enligt Hull, Jackson & Dick (2011) sedan ligger till grund för utvecklande och
strukturering av krav. De menar också att intervjun i sig är en process där det gäller för
den som intervjuar att ha ett öppet förhållningssätt och inte döma det som sägs.
”Varför?” är en extremt viktig fråga som verkligen bör upprepas. Det är också väldigt
användbart att diskutera bakgrund till problem och gärna utifrån scenarier (Hull, Jackson
& Dick, 2011).
3.2.7.3 Workshops och fokusgrupper
Att genomföra workshops tillsammans med intressenter är även det ett bra alternativ för
att få fram krav. Workshops är ett fördelaktigt sätt när det kommer till att generera idéer
(Robertson & Robertson, 2013). Hull, Jackson & Dick (2011) framhåller att
workshopen bör genomföras i en tillfredställande och gynnsam miljö. Intressenterna skall
känna sig bekväma i situationen och vara medvetna om att workshopen skall fungera som
en lättsam metod för att framkalla krav. Vidare nämner de att intressenterna givetvis bör
vara insatta i vad som förväntas av dem och vad de begrepp som används under själva
workshopen betyder.
Figur 3.3 visar att workshopen bör vara av iterativ art, men till viss del ändå vara
strukturerad (Hull, Jackson & Dick, 2011). Själva workshopen kan enligt Hull, Jackson
& Dick (2011) antingen utgå från obefintliga krav eller från krav som dykt upp tidigare i
processen med intressenterna. Om det inte finns krav att utgå ifrån kan workshopen
börja med att deltagarna, utifrån användarscenarier, får chansen att börja fundera kring
deras arbetssituation och arbetsuppgifter. Detta leder fram till ett utkast av krav som alla
deltagare får möjlighet att diskutera.
Hull, Jackson & Dick (2011) nämner också att det är viktigt som ledare av workshopen
att uppmuntra fri diskussion och kritik. Vidare nämner de att det är en fördel om
deltagarna kan delas upp i mindre grupper och att man sedan diskuterar vad de olika
grupperna kommit fram till. På så sätt menar de att det skapas möjlighet till en bredare
och mer variationsrik aspekt av insikter, funktioner och krav.
Rogers, Sharp & Preece (2011) framhåller fokusgrupper som förslag till hur man kan
diskutera konfliktområden och oenighet för att på så vis nå konsensus kring krav. Att
berörda parter får chansen att träffa varandra, samtala och uttrycka åsikter är givetvis
alltid användbart. Inom en grupp intressenter finns naturligtvis flera olika sorters åsikter
även om de alla tillhör en och samma organisation. Vidare menar Rogers, Sharp & Preece
(2011) att arbete med fokusgrupper i samband med “Requirements workshops” har blivit
allt mer populärt.
En workshop kan verkligen vara givande för samtliga parter. För att resultaten av
workshopen skall bli specifika och relevanta krävs det enligt Rogers, Sharp & Preece
20

Teoretiskt ramverk
(2011) att man noggrant planerar varje workshop för sig. Både Hull, Jackson & Dick
(2011) och Rogers, Sharp & Preece (2011) menar att det behöver utföras ett noggrant
övervägt urval av deltagare och att det är av stor vikt att alla slags intressenter finns
representerade. Det är också bra om de har befogenhet att fatta beslut kring fastställande
av krav (Hull, Jackson & Dick, 2011).

Figur 3.3. Workshopsprocess. Hull, Jackson & Dick (2011, s. 109).

3.3 Sociala aspekter kopplat till Requirements
Engineering
Tamm & Luyet (2004) uttrycker att man i dagens komplexa värld inte når framgång på
egen hand. Individer måste samarbeta för att lyckas. Det är en nödvändighet för företag
att skapa och underhålla samarbetsinriktade relationer. Relationerna leder i sin tur till
bättre arbetsprocesser och resultat.
3.3.1 Social Modeling for Requirements Engineering
I sitt arbete diskuterar Yu, Giorgini, Maiden & Mylopoulos (2011) kring begreppet
Social Modeling for Requirements Engineering. Det handlar om att beakta sociala
aspekter för att uppnå bättre förståelse för systemkrav. Att undersöka och förstå relationer
och samband mellan de sociala aktörer som berörs av systemet, ger en bättre uppfattning
av vilken typ av system som skall konstrueras. Systemet skall ha som syfte att stödja och
förbättra relationen mellan olika aktörer. Yu, Giorgini, Maiden & Mylopoulos (2011)
menar att detta perspektiv ger en ny syn på framställning och analys av krav och som har
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sin grund i att beskriva och analysera sociala relationer. Frågan de ställer sig är på vilket
sätt man kan modellera och analysera den sociala världen för att på så vis få fram
fördelaktiga systemkrav.
Vidare beskriver Yu, Giorgini, Maiden & Mylopoulus (2011) att det traditionellt sätt är
en kravanalytikers uppgift att analysera och föra samman krav utifrån vad intressenter, så
som kunden och företrädare för användarna, uttalar vad de vill att systemet skall innefatta
och utföra. Det handlar om att fånga upp både systemets förväntade funktionalitet och
icke-funktionella egenskaper som visar på vilken grad av kvalitet som systemtet förväntas
uppnå. Systemets tillförlitlighet, användbarhet, utbyggbarhet, prestanda är exempel på
icke-funktionella krav. Yu, Giorgini, Maiden & Mylopoulus (2011) anser att man redan
före denna analys bör genomföra något som de kallar för “Early Requirements
Engineering”. En tidig kravhantering skall fokusera på och lyfta fram den sociala
dimensionen av systemet och miljön det befinner sig i.
Det är inte tillräckligt att anteckna ner det som intressenter själva uttalar att de vill ha.
Kunden och användare har svårt för att uttrycka exakt vad det är de vill ha eftersom de
ofta inte vet vad som är möjligt att genomföra eller missuppfattar vilka eventuella
möjligheter eller begränsningar som existerar. Det är kravanalytikerns uppgift att hjälpa
kunden och användare att plocka fram deras verkliga behov (Yu, Giorgini, Maiden &
Mylopoulus, 2011; Robertson & Robertson, 2013).
Väl definierade krav uppstår först då man förstått och analyserat de underliggande
motiven bakom det beställda systemet.
Yu, Giorgini, Maiden & Mylopoulus (2011, s. 4):
”Before you can properly understand requirements, you need to ask why the proposed
system is needed, who is involved and what relationships exists among various actors.
You need to understand how things are done under current conditions, why it works
or do not work, from whose perspective and according to what criteria. In specifying
a new system, that is, the requirements, one is in effect rearranging relationships
among the social actors.”
Som Yu, Giorgini, Maiden & Mylopoulus (2011) vill lyfta fram är det alltså av största
vikt att ta hänsyn till de mänskliga sociala dimensionerna. Först då kan man bemöta
intressenternas oro, önskningar och verkliga behov. Det finns idag modeller för RE som
hanterar aktiviteter och beteenden inom och utanför systemet, men precis som Yu,
Giorgini, Maiden & Mylopoulus (2011) påpekar så ligger problemet i att all analys kring
den sociala dimensionen ligger på kravanalytikerns bord. Det är dennes erfarenhet och
kompetens som avgör kvaliteten av analysen. Vilket givetvis leder till varierande kvalitet
på analys och därmed också kan påverka hur väl de formulerade kraven stämmer överens
med kundens och användarens behov.
Social modeling for Requirements Engineering är alltså ett begrepp som handlar om att
analysera den sociala världen för på vis få fram bättre systemkrav. Innan du kan förstå
krav måste du fråga varför det föreslagna systemet behövs, vem som är inblandad samt
vilka relationer som finns mellan de olika aktörerna som berörs av den färdiga produkten
(Yu, Giorgini, Maiden & Mylopoulus, 2011).
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3.4 Kommunikationens roll i relationen mellan individer
och i samband med arbetet inom Grafisk kommunikation
3.4.1 Vad är kommunikation?
Fiske (1997) menar att kommunikation, tecken och koder som överförs mellan individer
är detsamma som att praktisera sociala relationer. Han menar också att kommunikation
är kärnan i vår kultur och att kommunikation till stor del påverkas av den kultur den är
integrerad i. Hård af Segerstad (2002) ser kommunikation som det viktigaste och mest
förekommande beteendet hos oss människor. Förutom överföring av information fyller
kommunikation flera fundamentala funktioner, så som utveckling av individers
personliga identitet och reglering av våra känslomässiga relationer. Vidare berättar Hård
af Segerstad (2002) att vår förmåga att samla och bearbeta information om oss själva och
vår omvärld samt förmågan att kommunicera med andra är av avgörande betydelse när
det kommer till att lösa problem vi stöter på.
Dimbleby & Burton (1999) anser i sin tur att kommunikation är kultur. De menar att
den kultur vi är en del av definieras utifrån hur och vad vi kommunicerar. Kultur i sig är
ett begrepp som de menar beskriver ett folks uppfattningar och föreställningar som sedan
bland annat skildras i deras religion, konst och sociala sedvanor. Vidare anser Dimbleby
& Burton (1999) att kommunikation inom en kultur sker genom både verbal, ickeverbal
och visuell kommunikation.
Dimbleby & Burton (1999) beskriver kommunikation som en aktivitet som genererar
förbindelser, antingen det är mellan två individer eller grupper av individer. Dessa
förbindelser menar de att man måste lära sig att hantera för efter bästa förmåga kunna
använda dem. Kommunikation är något vi skapar, något vi gör och något vi arbetar med
när vi kommer i kontakt med den. Förutom tal menar de att kommunikation handlar om
att lyssna och att kombinationen av dessa är det som avgör om den blir framgångsrik eller
inte.
3.4.2 Våra mänskliga behov och syftet med kommunikation
Vi människor har enligt Dimbleby & Burton (1999) ett inre behov som kommunikation,
om det används rätt, hjälper oss att tillfredsställa. Med hjälp av kommunikation med
andra människor kan vårt behov uppfyllas. Först behöver vi dock bli medvetna om
behovet och identifiera målet och syftet med vår kommunikation. Dimbleby & Burton
(1999) förklarar att behov och syfte alltså är tätt sammankopplade. De beskriver ett syfte
som det som vi önskar åstadkomma med kommunikation för att kunna stilla våra behov.
Omedvetna behov och syften avslöjas oftast genom vår ickeverbala kommunikation så
som gester och kroppsspråk (Dimbleby & Burton, 1999).
Dimbleby & Burton (1999) nämner ett antal olika syften och behov som är kopplade till
kommunikation. Enligt dem kommunicerar vi bland annat för att kunna samarbeta med
andra. Att kunna bilda sociala grupper är starkt kopplat till vårt behov av överlevande
genom samarbete med andra individer. Enligt Dimbleby & Burton (1999) är det i
samarbetet med andra som behovet och syftet med kommunikation är som allra störst. Vi
kommunicerar också för att uppfylla personliga behov. Dimbleby & Burton (1999)
menar att kommunikation med andra hjälper oss att tillfredsställa ett behov av att tycka
om och känna oss trygga i oss själva samt vårt behov av att behöva känna oss uppskattade
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och behövda av andra. De menar också att kommunikation är något som är tätt
sammankopplat med våra sociala behov. Effektiv kommunikation behövs för att hålla
ihop både samhälle, företag och organisationer (Dimbleby & Burton, 1999).
Sammantaget kommunicerar vi alltså på grund av flera olika behov och syften.
3.4.3 Interpersonell kommunikation och
kommunikationsfärdigheter
Kommunikation och kommunikationsfärdigheter är enligt Dimbley & Burton (1999)
något man lär sig. Vidare beskriver de att kommunikationsaktiviteter kan delas in i olika
kategorier. Interpersonell kommunikation är en kategori av kommunikationsaktivitet
som vi finner extra intressant när det kommer till relationen och kommunikationen
mellan kund och byrå. Med interpersonell kommunikation menas den kommunikation
som sker mellan människor. Ögonkontakt, tal och ickeverbala kommunikationsformer är
det som enligt Dimbleby & Burton (1999) kännetecknar en interpersonell
kommunikation.
Vid interpersonell kommunikation är kommunikationsfärdighet något som Dimbleby &
Burton (1999) beskriver som förmågan att kommunicera effektivt med hänsyn till och
förståelse av de inblandade människornas behov. Det handlar om vardagslivets umgänge
och kommunikation med människor som vi kommer i kontakt med. Att både genom
verbal och ickeverbal kommunikation kunna inleda, hantera och avsluta kontakter med
andra individer. Kommunikations- och kontaktfärdigheter är något så grundläggande att
vi kanske inte ens tänker på hur ofta vi använder oss av dem. Alla använder dessa
färdigheter, men det är långt från alla som gör det bra. Det är hur man utför dem som
avgör hur väl vi kommunicerar och kommer överens med andra (Dimbleby & Burton,
1999).
3.4.4 Redundans och entropi
Redundans och entropi är två grundläggande begrepp när man talar om kommunikation
och utbyte av information. Fiske (1997) beskriver redundans som något som är
sedvanligt, förutsägbart och ofta ett meddelande av informationsfattigt innehåll. Entropi
är motsatsen till redundans. Han menar att det inte går att prata om kommunikation
utan att nämna och utgå från dessa viktiga begrepp. Han ser en viss mängd redundans
som ett måste när det kommer till praktisk kommunikation. Valet av redundant eller
entropiskt utformad kommunikation har att göra med vilka mottagarna är. Om det är en
homogen grupp individer kan man använda sig av mer entropiskt och informationsrikt
innehåll. Vid en heterogen grupp behöver kommunikationen vara mer redundant. Enligt
Fiske (1997) är redundanta meddelanden att föredra. De anses oftast mer publikinriktade
och bidrar till mer effektiv kommunikation. Vidare beskriver han redundans som något
som motverkar kommunikationsproblem och därmed bidrar till att stärka sociala
relationer.
3.4.5 Relationer kopplat till interpersonell kommunikation
Dimbleby & Burton (1999) menar att kommunikation sker för att vi skall skapa och
upprätthålla relationer till andra individer. Relationer är något som enligt Fiske (1997)
bara kan existera med hjälp av beständig kommunikation. Kanske är det så att en relation
inte utvecklas eller ändras på grund av ett utryckt ”hej”, men att utesluta ett ”hej” skulle
med all sannolikhet påverka relationen på ett negativt sätt. Fiske (1997) beskriver
egodriften hos oss människor som ett behov av att få känna oss uppmärksammade,
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erkända och accepterade i det sammanhanget vi befinner oss i. För att tillfredsställa detta
behov är det av stor vikt att säga ”hej”. Det är enligt Fiske (1997) socialt nödvändigt för
att på så vis kunna bidra till att upprätthålla och stärka relationen, sammanhållningen och
gemenskapen.
Genom interpersonell kommunikation definieras enligt Dimbleby & Burton (1999) våra
relationer med andra individer. Det är enligt dem den viktigaste dimensionen av
interpersonell kommunikation. De beskriver våra liv som nätverk av relationer och att
relationer är något som uppstår med alla typer av individer som verkar runt omkring oss.
Vilken slags karaktär de olika relationerna får är upp till oss att avgöra. Dimbleby &
Burton (1999) menar att det handlar om på vilket sätt vi använder våra ord och varför.
På vilket sätt vi använder verbal och ickeverbal kommunikation. Relationen definieras av
kommunikationen och vice versa.
3.4.6 Konsten att kunna lyssna och använda feedback i samband
med kommunikation
Ett begrepp som ”feedback” finner Fiske (1997) också som något väldigt viktigt och
avgörande i relationen mellan sändaren och mottagare av information. Med feedback
menas mottagarens reaktion till det sändaren kommunicerat. Fiske (1997) menar att
feedback bland annat används för att hjälpa den som kommunicerar att ha möjlighet att
kunna anpassa innehållet efter mottagarens behov och gensvar. Feedback har enligt
honom också som funktion att få mottagaren att känna sig involverad i
kommunikationen. Om vi som mottagare känner att sändaren uppfattar och tar hänsyn
till vår reaktion blir vi också mer benägna att acceptera det som kommuniceras. Om vi
tvärtom känner oss förbisedda och ignorerade uppstår en känsla av vanmakt som i sin tur
leder till brus i kommunikationen. En för stor andel brus hindrar det kommunicerade
innehållet från att överhuvudtaget nå fram.
Dimbleby & Burton (1999) förklarar begreppet ”feedback” ur två olika aspekter. Den
första aspekten av feedback beskrivs som då när man genom verbal och ickeverbal
kommunikation ger respons på det budskap som en annan individ uttryckt. Den andra
aspekten av feedback menar de äger rum när responsen blir till en reaktion hos individen
som mottar feedbacken. Reaktion i sig från den här individen består ofta i att dennes
kommunikation justeras i både innehåll och stil. Detta som ett direkt resultat från
feedbacken. Med detta vill Dimbleby & Burton (1999) framhäva att på det sätt vi tar
emot, ger eller reagerar på feedback avgör om vi är bättre eller sämre på att kommunicera.
Om vi har svårt för att ta emot, ge eller reagera på feedback anses vi också inte lika bra på
att kommunicera med andra.
Enligt Dimbleby & Burton (1999) är det framför allt den ickeverbala feedbacken som
har störst inverkan på oss människor. Det är den som starkast påverkar våra känslor och
attityder till en annan individ. Ickeverbal feedback så som att le och nicka mot individen
man kommunicerar med får denne att känna sig uppmuntrad att tala.
Att lyssna tillhör enligt Dimbleby & Burton (1999) också våra interpersonella
färdigheter. Man har mycket att vinna på om man lär sig att lyssna effektivt. Att höra gör
vi med våra öron, men förutom dem lyssnar vi även med våra ögon och tankar. Vi
använder oss också av vår kunskap och tidigare erfarenheter för att filtrera och analysera
det vi hör. Dimbleby & Burton (1999) menar att det är när vi inte orkar engagera våra
25

Teoretiskt ramverk
tankar och vår uppmärksamhet som vi stänger av och slutar lyssna. De förklarar att lyssna
är en aktiv process som kräver att vi genom ansträngning försöker förstå och tolka det vi
hör. Vidare menar de att en framgångsrik färdighet i konsten att kunna lyssna kräver att
man förutom att höra det som sägs också reagerar på det.
Effektivt och aktivt lyssnande är något som man själv kan skapa och styra över. Det gäller
enligt Dimbleby & Burton (1999) att lyssna för att tillräckligt kunna sätta oss in i den
talandes situation. Först då kan vi inse och förstå vad de tror eller känner. Att genom
välformulerad feedback kunna bemöta dem och deras behov på ett korrekt och
tillfredställande sätt. Först då har vi möjlighet att bli effektiva och goda kommunikatörer.
Färdigheten att, genom feedback och lyssnande, kunna ta emot verbal och ickeverbal
kommunikation från andra människor anses enligt Dimbleby & Burton (1999) vara en
väldigt angelägen och betydande kommunikationsfärdighet.
3.4.7 Vikten av att i arbete med Grafisk kommunikation förstå
människors kommunikation, kulturtillhörighet och behov
Att framgångsrikt arbeta med Grafisk kommunikation menar Downs (2012) kräver en
bred kunskap och medvetenhet kring skillnader i de olika slags kulturer som världen har
att erbjuda. Du behöver ha kännedom och överblick kring hur människor lever, hur saker
och ting fungerar och på vilket sätt kultur, politik och andra sociala aspekter påverkar alla
dessa delar i människors liv. Vidare menar han, precis som Dimbleby & Burton (1999),
att kultur är allt som människor medvetet eller omedvetet skapar. Downs (2012) ser
arbete inom Grafisk kommunikation som tätt sammankopplat med kultur.
Framgångsrikt grafiskt material skapas utifrån efterforskning och förståelse för kulturen
som kunden, dess målgrupp och andra intressenter är en del av. Han poängterar att för
att kunna förstå kundens problem angående design behöver man ha kunskap och
förståelse för den typ av människor, så som kunden och dess målgrupp, man designar för.
För att förstå dem, deras beteende och känslor behöver man förstå deras kultur.
Alla kulturer består av inbyggda koder i form av hur vi pratar, klär oss, tänker och så
vidare. Detta är grunden i all kommunikation. Downs (2012) menar att Grafisk
kommunikation inte bara handlar om att förmedla information utan att kommunicera
informationen genom en förståelse av dess kontext i form av individer och kulturella
koder. Genom att utforma kulturellt anpassad information kan mottagarna på ett mer
naturligt sätt ta till sig budskapet. Budskapet känns mer nära och äkta. För att uppnå ett
lyckat resultat framhåller Downs (2012) att både designern och dennes design måste vara
tätt sammankopplad med den kultur som designen är tänkt att verka inom. Annars
riskerar hela arbetet att misslyckas. Naturlig och välformulerad Grafisk kommunikation
handlar framför allt om att förstå behovet hos dem man skapar designen för (Downs,
2012). Först då kan design knyta an till människor. Alltså, för att skapa framgångsrik
Grafisk kommunikation krävs en förståelse av det inre behovet hos kunden och dennes
målgrupp. Något som även är en av de viktigaste aspekterna inom RE.

3.5 Designprocessen och dess koppling till krav
3.5.1 Att utveckla god design utifrån krav
Att arbeta med design finns inom många discipliner. Grafisk designer, industridesigner,
arkitekt är några exempel yrken där man dagligen arbetar med design av olika slag.
Rogers, Sharp & Preece (2011) menar att även om de utövar design på olika sätt så har
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de alla ändå något gemensamt. Alla utgår de från tre grundläggande aktiviteter som
behövs när det kommer till att utveckla god design. Dessa aktiviteter är att först förstå
kraven, utifrån kraven sedan arbeta fram en design som uppfyller dem och slutligen att
göra en utvärdering av resultatet (Rogers, Sharp & Preece, 2011). Att arbeta med design
innebär alltså arbete tätt sammankopplat med krav. Många gånger handlar det enligt
Rogers, Sharp & Preece (2011) också om att kompromissa mellan konfliktande krav och
försöka hitta en balans mellan olika slags behov. Robertson & Robertson (2013) ser
konfliktande krav som något väldigt vanligt förekommande. De menar att det oftast
handlar om att olika aktörer inom samma verksamhet uppger olika sorters krav som de
anser produkten måste uppfylla. Att fatta beslut och göra val är alltså en naturlig del av
arbete med design.
3.5.2 Att involvera kunden, användare och intressenter i
utvecklingsarbetet
I själva designprocessen anser Rogers, Sharp & Preece (2011) att det är bra att involvera
användare och intressenter utanför projektgruppen för att på så vis få feedback gällande
design och potentiella lösningar. Inför en sådan presentation kan designen antingen
beskrivas genom ett skriftligt dokument eller visas genom skisser och prototyper.
Robertson & Robertson (2013) menar att man genom att visuellt visa sina idéer gör det
enklare för intressenter att förstå hur produkten är tänkt att se ut och fungera. En
prototyp kan fungera som en lättförståelig och visuell förklaring av hur produkten
kommer utvecklas utifrån de krav som kommit fram. Man får samtidigt en chans att reda
ut eventuella missförstånd samt upptäcka krav som eventuellt fortfarande saknas. Rogers,
Sharp & Preece (2011) anser också att det är viktigt att tänka på att samtliga delar i
presentationsmaterialet skapas utifrån användarnas språk och kunskapsnivå och att
svårförståeliga begrepp och fackuttryck utesluts. Att använda sig av hjälpmedel som
användarna faktiskt kan förstå och integrera med är ett måste.
Vad en kund upplever som ett problem kanske en annan inte alls ser som ett problem.
Problemet och dess lösning menar Downs (2012) är tätt sammankopplat med de
individer och intressenter som är involverade. Problem och lösning är sprunget ur den
situation det existerar inom. Ett projekts intressenter är enligt Robertson & Robertson
(2013) en värdefull källa till krav. Att förstå vad de värdesätter och tilltalas av är av
betydande vikt när det kommer till att avgöra hur framgångsrik produkten kommer bli.
Så för att kunna försäkra sig om att utvecklingsprocessen är inriktad mot intressenternas,
användarnas och kundens behov är det enligt Rogers, Sharp & Preece (2011) därför ett
måste att involvera dem genom hela processen. De menar att det genom ett nära
samarbete med användarna ger utvecklarna större möjlighet att förstå användarnas mål
med produkten. Då ökas också chanserna till ett mer tillfredställande resultat. Förutom
att förstå användarnas mål angående funktionalitet är det enligt Rogers, Sharp & Preece
(2011) också viktigt att vara insatt i deras förväntningar. Genom att förstå och se till att
användarna har realistiska förväntningar kan man säkerställa att det vid leverans inte
uppstått diskrepans mellan användarnas förväntningar och levererat resultat. Besvikna
och missnöjda kunder som upplever att visa löften inte infriats är något som skall
undvikas.
Rogers, Sharp & Preece (2011) anser att man bör sikta på att överträffa användarnas
förväntningar, vilket görs genom att det levererade resultatet stödjer användarnas mål på
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ett mer effektivt sätt än de från början hade räknat med. Genom att användarna och
kunderna involveras i utvecklingsarbetet har de en större chans att redan i ett tidigt skede
få insikt i vad produkten förväntas prestera. Involveringen leder enligt Rogers, Sharp &
Preece (2011) dessutom till att de känner sig mer delaktiga och i slutändan har lättare att
stödja och acceptera produkten.
Involvering kan ske på flera olika sätt. Oavsett hur involvering sker är det viktigaste att
designers och utvecklare respekterar och seriöst beaktar användarna och deras input
(Rogers, Sharp & Preece, 2011).
3.5.3 En iterativ designprocess
Att hitta rätt designlösning redan från början är något som anses mycket svårt att uppnå
och ett iterativt arbetssätt känns som mer eller mindre ett måste.
Rogers, Sharp & Preece (2011) förklarar att det genom att arbeta iterativt innebär att
design kan justeras och förfinas utifrån den feedback man får. I samarbetet mellan
användare och designers sker diskussioner kring behov, förhoppningar, ambitioner och
krav. Rogers, Sharp & Preece (2011) menar att dessa diskussioner i sin tur kan ge insikt i
att det råder skilda uppfattningar kring vad som är genomförbart, vad som behöver göras
och på vilket sätt det bör genomföras. Detta anser de visar på behovet av iteration och att
kunna upprätthålla återkommande kommunikation och informationsutbyte. Det är
enligt dem en nödvändighet att upprepande gånger analysera och utreda idéer med hjälp
av feedback. En iterativ utveckling kan dessutom, genom den återkommande
involveringen av kund och intressenter, bidra till att göra dem mer engagerade och
intresserade av projektets slutliga resultat (Robertson & Robertson, 2013).

3.6 Sammanfattning
I detta avsnitt sammanfattas de olika utgångspunkterna som kommer påverka studiens
vidare arbete genom empiri, analys och resultat.
•

Requirements Engineering (RE) innebär att ta reda på vad det är människor har
för krav på ett datasystem samt att förstå vad deras behov är när det gäller
designen av den. Att ta fram och fastställa kundkraven som sedan anger projektets
riktning och metod.

•

RE beskriver fastställandet av krav som en väl kontrollerad, strukturerad och
iterativ utvecklingsprocess beståendes av diskussion och överläggning.

• Hantering av krav sker i olika områden som berör problem- och
lösningsdomänen genom hela systemutvecklingsprocessen. Domänerna är
påverkade av varandra men äger rum i olika skeenden och på skilda nivåer i
arbete. 	
  
•

Problemdomän kan även ses som intressentkrav medan lösningsdomän kan ses
som systemkrav.

•

Intressentkraven/kundkraven skall vara:
- Test- och mätbara.
- Realistiska.
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- Enkla och tydliga att avgöra när de är uppnådda.
- Intressentkraven bör vara av icke-teknisk karaktär.
•

Vid utredning och formulering av krav är kommunikationen, tydlighet och
feedback viktiga aspekter.

•

Datainsamlingsmetoder som kan användas vid specificeringen av kundkraven och
syftet är:
- Användarscenarier.
- Intervjuer.
- Workshops.
- Fokusgrupper.

•

En mer medveten hantering av krav genererar ett slutresultat av en högre nivå
upplevd kvalitet hos kunden och användaren.

•

Social Modeling talar om de sociala aspekterna vid hantering av krav och dess
koppling till relationen mellan kund och konsult/byrå.

•

Kommunikation anses vara ett inbyggt beteende som sker automatiskt när
människor interagerar med varandra. Kommunikation som aktivitet kan
människan utveckla och lära sig att bemästra.

•

Kommunikation sker för att skapa, underhålla och upprätthålla sociala relationer
och därmed anses kommunikation och sociala relationer vara starkt förknippade
med varandra.

•

Interpersonell kommunikation är kommunikationen mellan två eller fler
individer. Med interpersonell kommunikationsfärdighet menas förmågan att,
utifrån hänsyn och förståelse av berörda parters behov, effektivt kunna
kommunicera.

•

Feedback och aktivt lyssnande är två viktiga interpersonella färdigheter.

•

Kommunikation och arbete med Grafisk kommunikation är sammankopplat
med den kultur vi som individer är en del av.

•

Kulturen påverkar vår verbala, ickeverbala och visuella kommunikation.

•

Grafisk kommunikation anses handla om att kommunicera utifrån en förståelse
för mottagarens kontext och därmed dennes kultur. Det är första då det
kommunicerade meddelandet eller produkten blir mer naturligt mottagen av
målgruppen.

•

Arbete kopplat till design genomgår tre grundläggande aktiviteter. Förstå
kundkraven, utforma en design utifrån dem och slutligen utvärdering av
resultatet. Att utveckla god design är tätt sammankopplat med krav.

•

Involvering av kunden, användarna och intressenterna genom processen och
utvecklingen leder till flera positiva aspekter:
- Utvecklingsprocessen blir mer inriktad mot användarnas behov.
- Utvecklarna får större förståelse för användarnas mål med produkten.
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- Projektgruppen blir mer insatt i användarnas förväntningar.
- Bidrar till att kunden, användarna och intressenterna känner sig mer
delaktiga och därmed lättare stödjer och accepterar produkten.
- Gör det lättare att förstå vad intressenterna värdesätter och tilltalas av och
gör det därmed mer möjligt att kunna avgöra vilka krav som ställs på
produkten och hur den blir framgångsrik.
•

Den iterativa arbetsprocessen är en viktig del för att nå ett slutresultat som
tillfredsställer behoven.

•

Den iterativa arbetsprocessen ger projektet frihet att fortsätta utvecklas och
förfinas utifrån diskussioner mellan designers, utvecklare och användare .
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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 frågeställning.
Avsnittet presenterar hur de två reklambyråerna och konsulten vid tidpunkten för
genomförande av intervjuer beskrev processen att genomföra uppdrag utifrån kundens
problem och krav. Samt vad de ansåg om kommunikation, personkemi och
konceptarbete. Intervjuerna nedskrivna i sin helhet, utifrån inspelade ljudfiler, finns
tillgängliga vid förfrågan.

4.1 Intervju X
Den första intervjun, intervju X, genomfördes på en reklambyrå. De är en fullservicebyrå
med kontor i tre av de större städerna i Sverige. Deras olika avdelningar arbetar med
arkitektur, design och kommunikation. Intervjun genomfördes med en
projektledare/account manager som arbetar med områdena design och kommunikation.
4.1.1 Byråns uppdrag
Uppdrag som de får från kunder kan se väldigt olika ut och presenteras på olika sätt. En
del av deras kunder är vana byråköpare och vet hur processerna går till medan andra är
ovana byråköpare och anser att anlitandet av en reklambyrå endast är något som kostar
mycket pengar. Generellt sätt när uppdraget presenteras sker ett första möte där byrån
ställer många frågor för att kunna placera kunden och uppdraget. Under det första mötet
är det viktigt att begränsa uppdraget så att båda parter är överens om vad uppdraget
innebär, berör och var det skall sluta. Att förväntningarna stämmer överens.
När byrån får uppdraget av kunden beror det ofta på att kunden vill ha någon form av
förändring. Det kan vara allt från en liten förändring på ytan i form av en logotyp med
tekniska krav till en djupare förändring där kunden vill se över hela sitt varumärke,
internt och externt och då med strategiska krav på uppdraget.
Det finns ingen standardkund för byrån, då alla har olika förutsättningar och olika mål i
sin verksamhet. Samt att de har olika mål med uppdraget för byrån.
4.1.2 Byråns hantering av krav
Kraven som byrån får, ser olika ut från uppdrag till uppdrag. Vid uppdrag som berör
webben och digitala lösningar får de ofta en kravspecifikation. Den kan exempelvis tala
om vilka delar webbsidan skall innehålla.
Trots att byrån får en kravspecifikation är det viktigt för byrån att ta reda på vad det är
kunden egentligen vill ha. Om det är så att kunden menar det den faktiskt säger eller om
denne syftar på något annat, vilket är ett vanligt fenomen. Det är samtidigt viktigt för
byrån att ta reda på om de kan tillföra ytterligare något som ej står med på
kravspecifikationen. Något som kunden kanske ej har tänkt på eller som den är
omedveten om, men som kan påverka slutresultatet i en positiv riktning.
I andra uppdrag är det vanligare att kunden kommer med ett problem som de uppelver
att de vill finna en lösning på. Det kan också handla om en lagändring som leder till att
kunden behöver se över en produkt eller kommunikation, eller att en ny VD alternativt
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marknadschef tillträder. Då kunden ej vet exakt vad kraven är på uppdraget är det viktigt
för byrån att ta reda på visionen, exempelvis var företaget vill vara om fem år. Det är
oftast visionen som ligger till grund för de strategiska kraven. I arbetet är det för byrån
viktigt att vara medvetna om sådana aspekter. Om det är något som påverkar hur de
arbetar med kunden samt hur resultatet skall se ut. Precis som det är viktigt att ha
förståelse för visionen är det för byrån lika viktigt att förstå bakgrunden till problemet
som lett till att byrån har fått uppdraget.
I de fallen där kunden ej exakt vet vad den vill ha, men också i de fall där kunden
kommer med en kravspecifikation, fokuserar byrån mycket på kommunikation. De ställer
många frågor för att förtydliga begrepp och på så vis säkerställa att de och kunden talar
samma språk och talar om samma saker. Allt för att undvika missförstånd och säkerställa
att de har samma förväntningar på projektet.
Byrån väljer att låta offerten vara avtalet och kravspecifikationen för uppdraget då de
anser den vara väldigt detaljerad. I offerten presenteras vad byrån skall göra och därmed
vad som ingår i projektet.
4.1.3 Den sociala relationen, internt och externt
Byrån konstaterar att relationen med kunden och personkemin är viktig i uppdraget för
att det skall fungera och nå ett framgångsrikt resultat.
De konstaterar från erfarenhet att det har hänt att uppdrag har gått snett. Något som
enligt dem har berott på misskommunikation och olika förväntningar på slutresultatet
mellan byrån och kunden. Utifrån de erfarenheterna arbetar de extra mycket med att
genom kommunikation säkerställa att förväntningarna överensstämmer mellan dem.
Byrån menar att medvetenheten kring personkemins avgörande roll i projektet är mycket
viktig. Om det är “goa glada människor”, som de uttrycker sig för att beskriva kunden,
löser sig allting. Om det är det eller ej, menar byrån att man känner av nästan direkt. Då
vet de om det kommer bli ett roligt projekt eller om det blir ett projekt som tar mer tid
och energi än vad det ger. Då byrån direkt känner att relationen ej kommer att fungera
kan de välja att prisa ut sig, för att på så sätt ej få den eventuellt blivande kunden som
kund. De är tydliga med att det här händer vid väldigt få tillfällen, men att det samtidigt
är ett snyggt och smidigt verktyg som de har möjlighet att använda sig av.
Eftersom de på byrån är medvetna om personkemins avgörande roll i projekten väljer de
att alltid vara minst två personer från kontoret som träffar den nya kunden. Det beror på
att om en av personerna från byrån inte fungerar med kunden kan den andra personen gå
in och ta över samtalet och kontakten, för att på så sätt hantera situationen och bevara
relationen.
Byrån är tydliga med att tala om att om man är kund hos dem så är projektet ett
samarbete man gör tillsammans. Man kommer ej att kunna ge en brief och få ett färdigt
resultat levererat. Det är en gemensam process där man resonerar kring lösningar och
andra möjligheter. Kunden och byrån gör arbetet tillsammans.
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4.1.4 Den interna och externa kommunikationen
Internt är det projektledaren som ansvarar för att kommunicera kundens förväntningar
och krav på projektet till den övriga projektgruppen som ej har närvarat vid kundmötet.
Då byrån sitter i ett öppet kontorslandskap sker det internt inofficiella möten hela tiden
då man talar över datorerna. Projektgruppens medlemmar kan snabbt stämma av eller
ställa frågor till varandra. Vid avstämningsmöten i projektgruppen samlas alla till ett
gemensamt möte. Mellan projektgruppen och kunden är det projektledaren som är den
sammankopplande länken och som ansvarar för att ge alla rätt information.
Kommunikationen som sker mellan kunden och byrån under ett projekt sker alltid vid
naturliga avstämningar. Det kan handla om redan inplanerade möten eller att man har
tagit fram något som skall godkännas. I projektet sker det en ständig kommunikation i
och med att saker produceras ochs stäms av. Kommunikationen kan ske via allt från mail,
telefonsamtal, sms, möten eller skype. Ju mer kommunikation desto bättre anser byrån.
Man talar så mycket som möjligt med varandra för att undvika missförstånd.
Kommunikationen har även en viktig roll i kunskapsskillnaden som kan uppstå mellan
kund och byrå. Där är det stor skillnad mellan en byråvan kund som vet hur processerna
fungerar och en icke byråvan kund. För att överbrygga kunskapsskillnaden
kommunicerar de ännu mer. Byrån försöker hålla allt på, som de själva uttrycker det, “en
svensk nivå”. Att de pratar svenska och inte slänger sig med fackuttryck eller engelska
termer. Något som de kan se som en framgångsfaktor i Småland.
4.1.5 Byråns syn på koncept
Byrån ser koncept som en självklar del i allt utvecklingsarbete och konceptet som en
gemensam grund att arbeta vidare på. I arbetet letar de efter kundens/företagets mission,
”hit vill vi”. De letar även efter ett antal kärnvärden hos kunden. Att det som man
förmedlar ut till deras leverantörer, kunder och myndigheter stämmer överens med den
interna organisationen, att det är trovärdigt.

4.2 Intervju Y
Den andra intervjun, intervju Y, genomfördes på en reklambyrå med ca 20 anställda. De
är en byrå som arbetar brett med allt från design så som print, webb, film- och
bildproduktion till PR, analyser och strategier. Reklambyrån arbetar med lokala aktörer i
staden där de är har sitt kontor samt med större nationella aktörer. Intervjun
genomfördes med en projektledare/key account manager på reklambyrån.
4.2.1 Byråns uppdrag
När byrån får ett nytt uppdrag kan det antingen komma från en befintlig kund eller en
ny kund. Byrån har flera större kunder som de arbetat med under en längre tid, oftast
flera år och ser sig själva då som en partner till kunden. När ett uppdrag från en långvarig
kund kommer beror det oftast på att man gemensamt har gått igenom vad som skall
göras det kommande året och hur kommunikationen skall se ut. När uppdraget för
kommande året initieras är det enligt byrån en väldigt öppen dialog med öppna frågor
kring varför och vad de skall få ut. Sedan leder de diskussionerna vidare till en tydligare
kravspecifikation ju längre de kommer. När det gäller redan befintliga kunder arbetas
uppdraget fram tillsammans mellan byrå och kund utifrån fokuspunkter och
förutsättningar som kunden har under det kommande året. En fokuspunkt kan
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exempelvis vara en produktlansering, en annan kan vara marknadsandelar som de skall ta
i till exempel Tyskland.
Med de långvariga kunderna arbetar byrån nära med kunden i budgetarbetet. De tittar på
vilken budget de har och vad de kan genomföra. Budgeten prioriteras därefter utifrån den
kravspecifikation som man har arbetat fram sedan tidigare. Något som sker för att på
bästa sätt kunna möta kraven. Efter att budgeten har bearbetats anser byrån att de börjar
komma fram till en brief som de sedan kollar av med kunden så att denne anser att
satsningen känns relevant och som en bra investering av budgeten. Då briefen har stämts
av med kunden har byrån ofta en väldigt tydlig bild av ambitionsnivån på uppdraget och
kan därefter gå vidare till att börja skissa ut de olika delarna.
Vid ett uppdrag med en helt ny kund ser det initialt lite annorlunda ut. Den nya kunden
kan komma till dem för att de vill byta byrå och få en ny helhetsleverantör eller så är det
en enskild produkt som skall göras, exempelvis en webbsida. Vid en enskild produkt
kommer kunden med ett specifikt problem. Vid en ny kund kan det också vara ett
pitchförfarande. Då kommer kunden med en brief kring vad pitchen skall handla om och
vad byrån skall svara upp till och ge ett förslag på. Då ligger det på byrån att tolka denna
förfrågan rätt och skaffa sig så mycket information som möjligt för att kunna svara på
briefen.
Med nya kunder är det en längre inlärningsprocess, där det är viktigt för byrån och
kunden att lära känna varandra. Byrån försöker gå mer åt ett håll där de inte skissar ut
projekten direkt till nya kunder utan verkligen tar sig tid att lära känna dem först. Att lära
känna kunden först är ett sätt att säkerställa kvaliteten på arbetet och inte endast sitta och
gissa när de olika delarna tas fram.
4.2.2 Byråns hantering av krav
Byrån anser att kunder sällan kommer med krav till dem. Istället handlar det om att
kunden själv inte inser vad problemet är och att en identifiering kraven är en del av
processen. Kunder kan ofta se att det är något i kommunikationen som inte fungerar,
men exakt vad det är, är något som byrån tillsammans med kunden resonerar sig fram
till. Att identifiera och hantera krav är något som byrån gör i alla sina projekt. I
hanteringen av krav använder de sig av kommunikation med kunden som främsta
verktyg. I arbetet med krav ser ofta byrån att de sitter med sina sanningar och på samma
sätt sitter kunden med sina. De betonar hur viktigt det är att respektera bådas sanningar
när man sätter ihop dem. De vrider och vänder på sakerna tillsammans för att hitta de
allra bästa lösningarna uppger byrån.
Då de oftast arbetar fram kraven på projektet tillsammans med kunden blir aldrig en
backbrief aktuell. Istället låter de briefen bli både en brief och backbrief då de formulerar
den tillsammans. Vid de tillfällen när en kund kommer med en tydlig brief genomförs
någon form av backbrief. Byrån kan välja att göra den skriftlig för att stämma av med,
men den kan också vara muntlig vid ett telefonsamtal för att endast kontrollera så att alla
har uppfattat uppdraget på samma sätt.
Ofta skiljer sig kundens förväntningar på projektet jämfört med byråns. Vid de tillfällena
beror det oftast på att kunden kommer in, är energisk och beskriver uppdraget fylld med
energi. Då händer det att byrån sedan skissar ut förslag med samma energi och gör
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uppdraget ännu större. Vilket leder till att det vid presentationen av projektidéerna finns
en diskrepans mellan kundens och byråns bild av uppdraget. Vid de tillfällen det sker
gäller det att kommunicera med kunden för att hitta tillbaka till en gemensam syn på
uppdraget.
Oftast väljer byrån att pusha kunden att göra något mer än det som först förväntades och
som presenterades vid initieringen av uppdraget. För om byrån endast levererar det som
förväntas menar de att de inte når den kundnöjdhet som de eftersträvar att ha.
Utmaningen att specificera kraven på uppdraget och dess storlek blir väldigt tydlig när
kunden inte riktigt vet vad de vill ha ut från samarbetet och inte heller har en konkret
budget. Då är byråns stora utmaning att leverera och presentera något som de tror passar
budgetmässigt och som kunden sedan kan bli nöjd med.
4.2.3 Den sociala relationen, internt och externt
I relationen mellan kund och byrå är byrån måna om att det inte skall upplevas som en
kund och en leverantör. Istället skall det kännas som att man gör uppdraget tillsammans.
De är måna om att det skall vara ett transparant arbete med kunden.
Det största problemet som byrån pekar på i relationen med kunden är kostnaderna. Att
kunderna ofta upplever byrån som för dyr. Samtidigt konstaterar de också att det inte är
något unikt för dem som byrå utan är ett vanlig fenomen inom branschen. Annars anser
de att personkemin är det mest problematiska. Att kontakten skall fungera bra med
kundens VD och marknadschef. Om byrån upplever att kontakten inte fungerar väl kan
de välja att byta ut någon nyckelperson i sin projektgrupp för att skapa en stabilare
relation med kunden.
Andra utmaningar som byrån stöter på är eventuella fel med leveranser eller att vädret
inte är som planerat vid en inspelningsdag. Dock är det problem som ligger utanför deras
makt och vid de tillfällena lyfter byrån åter fram vikten av att vara transparant och tala
med kunden för att förklara situationen. Vid de tillfällena finns det oftast en stor
förståelse hos kunden och anses vara problem av en sådan art som ej påverkar byrån och
kundens relation.
På frågan om byrån väljer att tacka nej till ett uppdrag på grund av personkemin så säger
de att de rent teoretiskt skulle kunna göra det. Dock händer det nästan aldrig då de första
dagen i samarbetet inte vet hur personkemin och relationen kommer att utvecklas. Vid de
tillfällen när relationen med kunden inte fungerar på ett önskvärt sätt menar de att
kunden också upplever det på samma sätt. Då väljer kunden oftast att avsluta samarbetet
innan byrån hinner göra det.
4.2.4 Den interna och externa kommunikationen
Vid de inledande mötena med kunden är det oftast en kärngrupp beståendes av en
projektledare, en art director och en copywriter som är med. De har alla olika
erfarenheter och kunskaper vilket gör att de kan möta kunden och svara på kundens alla
frågor. Det är projektledaren som ansvarar för kontakten med kunden och att
projektgruppen förstår kundens behov, problem och krav, om det är så att de inte är med
och träffar kunden.

35

Empiri
Mellan byrån och kunden finns det en kunskapsskillnad, då byrån är experten som
anlitas. Dock upplever de inte den kunskapsskillnaden som något större eller vanligt
problem. Det kan vara i vissa webbprojekt som det kan förekomma. Byrån upplever
oftast kunden som väldigt påläst och kompetent. Det gör att risken för missförstånd vid
användandet av olika begrepp och termer minskar. Vid de tillfällen när ett okänt begrepp
dyker upp är kunden istället väldig duktig på att ställa motfrågor för att förstå vad det är
byrån menar.
Byrån konstaterar att det med alla de kunder som de har en lång relation med och som de
gör bra saker med, är väldigt lätt att peka ut nyckelfaktorn för ett framgångsrikt
samarbete och resultat. “Tillsammanstänket”, som de väljer att kalla det, är den
avgörande faktorn. Med det menar de att byrån och kunden har samma bild av hur
kommunikationen skall ske och att de står på en gemensam plattform med samma mål.
När grundbitarna finns på plats blir de andra delarna i form av tekniska aspekter och
leveranser mer av en formalitet.
Mycket av kommunikationen som sker, sker genom kundens och projektledarens
ständiga dialog. I uppdrag kan kunden ha åsikter om utförandet och exempelvis val av
färg i en annons. Då är projektledaren noga med att diskutera det med kunden först,
innan den för det vidare till kreatörerna och projektgruppen. Många gånger krävs det
nämligen bara en diskussion med kunden för att förklara bakomliggande tankar och på så
vis skapa förståelse och göra dem nöjda. Då slipper projektledaren och kreatörerna ta den
diskussionen och de kan istället fokusera på att vara kreativa och producera framgångsrikt
material.
4.2.5 Byråns syn på koncept
Byrån arbetar i nästan alla sina uppdrag utifrån koncept. Dock tar de inte fram ett
koncept för de mindre uppdragen, där i regel endast små saker skall produceras. Den
stora delen säger de är att tolka ut vad det är som de skall lösa. Vad det är som är den
kommunikativa idéen kring uppdraget. Något som sedan blir till en konceptdel i
uppdraget.
Det är kring konceptet som byrån “kraftsamlar” mest med en creativ director, art director
och copywriter. Då arbetar de tillsammans fram konceptet genom att vrida och vända på
problemet och utmaningen. Konceptet kan i stort sätt komma fram som en liten
formulering och är den grundidé som de sedan arbetar vidare på.
Arbetet med konceptet är det som är svårast att tidsätta i ett projekt, då konceptidéen kan
komma efter bara några minuter men det kan också krävas flera möten för att komma
fram till den.

4.3 Intervju Z
Den tredje intervjun, intervju Z, genomfördes med ett mindre företag som grundades
2013 och som arbetar med konsultuppdrag. Företaget består av två personer. De är
verksamma över hela landet och fokuserar sitt arbete på marknadsföring av olika
destinationer. Vid sidan av sina konsultuppdrag har de även egna projekt och event som
de driver. Det är bland annat tävlingar för att kora de bästa inom sin bransch och
utbildningsprogram. Samt att de vid förfrågningar föreläser kring marknadsföring.
Intervjun genomfördes med grundaren och VD:n för företaget.
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4.3.1 Konsultföretagets uppdrag
Sedan starten får företaget sina uppdrag genom att kunderna kontaktar dem. Då
kunderna upplever att de har problem med att nå ut och kommunicera det som de
önskar för sin plats eller destination. Uppdragen kan även handla om att kunden inte vet
hur destinationen uppfattas och vill då få hjälp med analyser för att ta reda på det.
Kundernas uppdrag kan ha som mål att locka fler invånare till platsen, få fler att starta
företag och etablera sig eller att locka turister till orten. Företaget arbetar mycket med
analyser och egen research. Dessa kompletteras med workshops och andra aktiviteter på
plats.
I inledningen av uppdraget är företaget noggrann med att förklara hur deras
arbetsprocesser ser ut. För att skapa ett tydligt och ärligt samarbete där alla vet vad de kan
förvänta sig av varandra. I arbetet är det inledningsvis en större process där de skall lära
känna den nya destinationen. Det görs genom egen research, men också genom att
kunden skickar rapporter, statistik och annan relevant information som de tror att
konsulten har användning för.
4.3.2 Företagets hantering av krav
Företaget upplever kunderna som väldigt tydliga med kraven de ställer på uppdraget.
Något som leder till enklare samarbeten, utan missförstånd och där resultatet som
levereras är det som förväntats. Under arbetet menar företaget på att ramarna alltid hålls.
Vad det är som kunderna behöver ha hjälp med och vad som görs. Det händer ytterst
sällan, om inte aldrig, att nya problem identifieras på vägen. Utan problemet som kunden
kommer med är det som företaget arbetar med. Dock kan de givetvis inte veta det exakta
resultatet, exempelvis hur kunden uppfattas som destination. Det är något som vare sig
kunden eller företaget vet när de inleder samarbetet. Resultatet levereras när uppdraget är
klart och samarbetet avslutas.
Konsultföretaget menar att när kunden kommer med ett problem så är det ett tydligt
problem och något som kunden är medveten om. Då finns det ingen anledning för dem
att själva fördjupa sig i problemet och orsaken till att de fick uppdraget. Istället fokuserar
de på att leverera en lösning.
4.3.3 Den sociala relationen med kunden
Att relationen fungerar väl med kunden anser företaget är en viktig faktor för att
samarbetet skall bli framgångsrikt. De upplever inte några vanligt förekommande
problem i kundrelationen och personkemin. Däremot menar de på att man måste vara
förberedd på långa förankrings- och beslutsprocesser. I de fall då det är kommuner de
arbetar mot skall allt stämmas av med politiker, tjänstemän och näringsliv. Något som
kan ta lång tid. Samtidigt konstaterar de att det är något som ligger i sakens natur och är
ett viktigt steg då de arbetar med platsmarknadsföring, där det är avgörande att involvera
många människor. Involverar de ej många människor blir deras arbete och resultat inte
trovärdigt och inte heller förankrat hos människorna som verkar inom destinationen.
4.3.4 Den externa kommunikationen
Då företaget arbetar med kunder över hela landet sker mycket av kommunikationen via
mail och telefonsamtal. När kommunikationen sker beror på vilken fas uppdraget är i.
Kommunikationen kan vara väldigt intensiv med daglig kontakt eller mer sällan som
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någon gång i veckan. Möten på plats och workshops planerar de in vid inledningen av
samarbetet, då det i samband med sådana ofta tillkommer längre resor.
Företaget upplever det väldigt lätt att kommunicera med kunderna. En stor anledning till
det tror de är att de själva har erfarenhet från att arbeta i kommunala organisationer och
den värld som kunden befinner sig i. Det gör också att de själva kan överbrygga en
eventuell kunskapslucka och olika svåra begrepp och på så sätt minimera problem och
hinder i kommunikationen.
4.3.5 Företagets syn på koncept
Företaget har i allt sitt arbete och all marknadsföring ett konceptuellt tänkande. Allt
arbete landar i något form av koncept. Det kan vara ett kommunikationskoncept eller ett
koncept på saker som de skall göra så som evenemang eller liknande. Den viktigaste och
mest avgörande faktorn för om ett koncept blir framgångsrikt eller ej beror på vilken
målgruppen är. Det är viktigt att vara tydlig och specifik med vilken målgruppen är för
just det uppdraget och den kampanjen. I marknadsföring och kommunikation kan man
på ett framgångsrikt sätt inte nå alla samtidigt. Istället gäller det att vara så spetsig som
möjlig i sin kommunikation, för att göra konceptet framgångsrikt. När man anser att
man har smalnat ner målgruppen och vågat välja bort delar av den bör man halvera den
igen för att framgångsrikt lyckas med konceptet.
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Kapitlet avser genom analys ge svar på studiens frågeställning genom att behandla insamlad
empiri och teoretiskt ramverk, för att under nästkommande kapitel kunna presentera studiens
resultat genom ett ramverk för hantering av kundkrav inom Grafisk kommunikation.

5.1 Hur kan Requirements Engineering, sociala relationer
och kommunikation bidra till att förbättra hantering av
kundkrav inom arbetet med Grafisk kommunikation?
5.1.1 Requirements Engineering
I teoriavsnittet framgår att arbete som utförs utan beaktande av kundkrav kan få negativa
konsekvenser. En fullt tekniskt fungerande produkt skulle kunna produceras, men om
produkten inte kan bemöta användarnas behov riskerar den ändå att förbli oanvänd och
därmed värdelös för kunden, något som både Hull, Jackson & Dick (2011) och
Robertson & Robertson (2013) poängterar.
Hull, Jackson & Dick (2011) framhåller att det existerar en ständigt pågående teknisk
utveckling, vilket leder till ökad konkurrens och krav på tidseffektivisering. Detta är
något som även existerar i branschen för Grafisk kommunikation och dess
utvecklingscykler. Utvecklingen av nya tekniska verktyg inom både data- och
tryckproduktionsteknik har gjort att branschens ledtider, från att kunden kommer till
byrån med ett problem till dess att arbetet produceras och förväntas levereras, blir allt
kortare. Hull, Jackson & Dick (2011), Robertson & Robertson (2013) och Rogers, Sharp
& Preece (2011) samt intervju X och intervju Y anses alla eniga om att väl utredda och
etablerade kundkrav gör det enklare att utforma och visualisera en produkt. Något som vi
anser leder till en mer effektiv användning av resurser i form av pengar, tid och
bemanning. En angenäm tidsbesparing för reklam- och kommunikationsbyråernas
utvecklingscykel. Tid är pengar, både för kund och konsult.
Även empiriavsnittet med intervju X och intervju Y lyfter fram riskerna som finns om
inte kunden kan kommunicera sina krav och förväntningar så att byrån förstår dem. Det
riskerar att leda till att fel saker produceras av byrån och att kunden inte blir blir nöjd
med resultatet. Som verksamt företag inom reklam- och kommunikationsbranschen
eftersträvas alltid en hög kundnöjdhet och att produkterna som produceras inom Grafisk
kommunikation blir framgångsrika. För att säkerställa att företagens resultat når en jämn
och hög kvalitet samt framgång kan vi konstatera att det är viktigt att förstå vikten av
hanteringen av kundkrav och dess konsekvenser, positiva som negativa.
Genom granskning och jämförelse av de områden som berör kundkrav kan vi se att Hull,
Jackson & Dick (2011), Robertson & Robertson (2013) och Rogers, Sharp & Preece
(2011) alla är eniga om att kundkrav är något som anger vad kunden, användare och
andra intressenter har för behov och vad produkten måste bestå av för att kunna bemöta
och tillfredsställa dessa. Hull, Jackson & Dick (2011) menar att kundkrav är
fundamentet för varje projekt och anger projektets riktning och metod.
5.1.1.1 En iterativ process för att hantera och fastställa krav
Att fastställa krav är en iterativ process som bör vara strukturerad och väl kontrollerad.
Robertson & Robertson (2013) poängterar att krav inte är något som bara råkar dyka
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upp, utan att de måste upptäckas och utvecklas genom en organiserad process.
Hanteringen av kundkrav är en viktig del genom hela utvecklingsprocessen. Hull,
Jackson & Dick (2011) menar att krav bör antecknas redan från start, men behöver
revideras, uppdateras och kontrolleras allt eftersom projektet pågår. Enligt Hull, Jackson
& Dick (2011) framgår nämligen att det under projektets gång inte är ovanligt att det
sker tekniska förändringar eller tillägg av funktioner. Behov kan också variera mellan
olika typer av intressenter och över tid. Befintliga krav och behov kan alltså behöva
ändras och nya kan tillkomma under processens gång. En stabil bas av krav underlättar
när eventuella justeringar äger rum under projektet.
Hull, Jackson & Dick (2011) och Rogers, Sharp & Preece (2011) visar återkommande på
vilken betydelse ett iterativt arbetssätt har för en god hantering av kundkrav. Det framgår
att man utifrån kundkrav och genom en iterativ process har större möjlighet att ta fram,
testa och utvärdera idéer som resulterar i en produkt som på ett tillfredställande sätt
möter kundens behov och krav. Intervju X och intervju Y lyfter fram den iterativa
processen genom att tala om vikten av att ständigt föra en diskussion med kunden. Att
stämma av i olika skeden under processen för att säkerställa att kundens förväntningar
stämmer överens med resultatet. Det är tillsammans med kunden som de mest
framgångsrika resultaten växer fram. Rogers, Sharp & Preece (2011) menar att det är
mängden resurser som avgör hur många varv projektet kan ta i den iterativa
arbetsprocessen, som består av att utvärdera, utveckla och förfina kundkrav och
produktens design. De medger samtidigt att det viktigaste inte är antalet varv utan att
man genom en utvärdering säkerställer att slutprodukten uppfyllt de krav som ställts.
Robertson & Robertson (2013) vill samtidigt lyfta fram vikten av att inte blint förlita sig
på den iterativa processen i sig. Projektet bör utföras efter vissa i förväg uttänkta steg,
men att genomförandet alltid skall anpassas efter det individuella projektet. De menar att
oavsett process eller metod är det alltid människornas involvering och nivå av aktivitet
som avgör hur väl projektet fortlöper. I utmaningen att förstå kundens problem och hitta
dess lösning är alltid hjärnan, öronen och ögonen de mest användbara verktygen.
Vi kan konstatera att resurser givetvis påverkar hanteringen av kundkrav, men är inte den
enda avgörande faktorn när det kommer till god RE. Man bör vara medveten om att det
inte är den iterativa processen i sig som resulterar i gott resultat, utan att det ligger på de
berörda parterna inom processen att använda sina sinnen för att driva projektet i rätt
riktning. Den mänskliga faktorn och samarbetet mellan kund och byrå, eller konsult, är
tillsammans med en iterativ och anpassningsbar process av större vikt än enbart den
processuella.
5.1.1.2 Hantering av krav sker på olika nivåer
Hull, Jackson & Dick (2011) beskriver genom systemutvecklingsprocessen att hantering
av kundkrav är en återkommande aktivitet genom hela utvecklingsprocessen. Något som
ytterligare lyfter fram betydelsen av ett iterativt förhållnings- och arbetssätt. Hull, Jackson
& Dick (2011) förklarar också på vilket sätt man bör dela upp kundkrav efter områden
som berör problem- och lösningsdomän. Problemdomänen beskrivs fokusera på kundens
och intressenters inneboende behov och resulterar i en lista med intressentkrav. Det är
den första nivån i arbetet med krav. Nästkommande nivå, lösningsdomänen, behandlar
krav gällande systemets utformning. Problem- och lösningsdomänen är givetvis påverkade
av varandra, men äger rum i olika skeenden och på skilda nivåer i arbetet. Detta är något
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som mycket väl skulle kunna appliceras vid hantering av kundkrav i arbetet inom Grafisk
kommunikation. Inom Grafisk kommunikation anser vi dock att lösningsdomän istället
skulle kunna benämnas som tekniska krav. Genom rapportens empiri framgår att
kundens problem oftast är kopplat till både strategiska och tekniska behov. Därmed anser
vi att kundkrav skulle kunna delas in i strategiska och tekniska krav.
Vid en första nivå i arbetet behöver byrån förstå det grundläggande strategiska problemet
och behovet som kunden har. Behovet hos kunden, användare och intressenter behöver
utvecklas till en uppsättning intressentkrav. Först när intressentkraven är utredda har
syftet med produkten klarlagts och möjliga lösningar kan börja diskuteras. Utifrån
intressentkrav kan en sådan diskussion med fördel resultera i ett koncept, en grundidé,
för den produkt som skall produceras. Arbetet går in i nästa fas och utifrån konceptet
börjar produkten utvecklas. Förutom de grundläggande strategiska intressentkraven
kommer det även behöva utredas vilka tekniska krav som ställs på produkten. Vid
framställning av exempelvis en reklamkampanj kommer man behöva veta vilka
kommunikationskanaler den skall appliceras på och därmed vilka tekniska krav som ställs
beroende på vilken typ av medier som blir aktuella. Vid annonsering eller framställande
av tryckmaterial behöver byrån bland annat reda ut vilka format och mått som skall gälla
och vilken färgprofil tryckfilen skall tilldelas. Vid utvecklande av webbsida finns det också
många begränsningar och val att ta ställning till. Allt detta skulle man kunna se som
tekniska kundkrav. De krav som byrån behöver vara förvissad om för att produkten rent
tekniskt funktionellt skall leverera det som kunden beställt.
Hull, Jackson & Dick (2011), Robertson & Robertson (2013) och Rogers, Sharp &
Preece (2011) nämner alla vikten av att arbeta med kundkrav utifrån en viss struktur.
Rogers, Sharp & Preece (2011) menar att själva syftet med att utreda och formulera ett
kundkrav är att göra kravet specifikt och tydligt. Det skall vara lätt att avgöra när kravet
infriats. Enligt Robertson & Robertson (2013) måste krav vara test- och mätbara, annars
är de inget krav utan bara en tanke. Att dela upp kundkrav i strategiska intressentkrav och
krav för teknisk lösning känns därmed relevant eftersom det bidrar till att bygga upp en
struktur kring kundkraven. Vilket även ger en bättre överblick kring olika typer av krav.
En bättre överblick och en mer strukturell dokumentation anser vi i sin tur medverkar till
en större kontroll över kundkraven. En större tydlighet kring på vilket sätt de skall
bemötas, deras relevans och sammanhang samt när de kan anses uppfyllda. Vi vill alltså
påstå att utformning av grafiskt material, precis som systemutveckling, handlar om
aktiviteter, utveckling och hantering av krav på flera olika nivåer.
5.1.1.3 Tydlighet, kommunikation och feedback är viktiga aspekter i
samband med kravformulering
Genom en analys av arbetets teoriavsnitt framkommer vikten av att arbeta med kundkrav
utifrån en förutbestämd strategi. Hull, Jackson & Dick (2011) nämner att man redan
från start bör vara noggrann med att anteckna ned de krav man stöter på för att sedan
kunna diskutera dem inom både projektgruppen och tillsammans med kunden,
användare och intressenter. Även intervju X instämmer med Hull, Jackson & Dick
(2011) angående vikten av att tala om kraven vid det inledande mötet och formulera dem
i ett dokument. Robertson & Robertson (2013) menar att ett nedskrivet krav gör det
lättare för intressenter att förstå grunden till själva kravet och varför det anses vara ett
krav. De menar också att man genom att visa upp och kommunicera kraven för samtliga
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parter i projektet minimerar risken för eventuella missförstånd kring produkten och dess
krav. Både Rogers, Sharp & Preece (2011) och Robertson & Robertson (2013)
framhåller att det oavsett ett projekts syfte krävs en diskussion och förståelse kring
kundens och intressenternas behov, krav, önskemål och förväntningar. Hull, Jackson &
Dick (2011) medger att kontinuerliga möten samt att diskutera och visa upp materialet
för andra gör det möjligt att få feedback och kommentarer på sitt arbete.
Det framkommer alltså att feedback och kommunikation är två viktiga faktorer för att
framgångsrikt kunna utveckla och fastställa krav, samt uppföra en specifikation över dem.
Feedback och kommunikation har genom både teori och empiri visat sig ha en avgörande
roll vid arbetet och hanteringen av kundkrav inom Grafisk kommunikation. Genom
beskrivningar av Hull, Jackson & Dick (2011) och svar från genomförda intervjuer kan
man också uppfatta betydelsen av att som konsult/byrå både tala och uttrycka sig i ett
språk som kunden känner sig bekväm i. Att diskussion och dokumentation skall ske i
termer och begrepp som kunden och intressenter förstår.
Vikten av att uttrycka sig så att alla intressenter förstår och hur de två reklambyråerna
upplever och hanterar det kan illustreras med utsagorna nedan.
Citat 1: Sen försöker vi hålla allt på en svensk nivå. Alltså, prata svenska och inte
slänga oss med massa fackuttryck eller engelska uttryck. Det är något som vi tydligt
har sett fungerar i Småland.
Citat 2: Jag tycker inte det brukar vara något större problem. Ofta är det inte så
konstigt om man inte vet allt heller. Om det är ett ord som man inte förstår. Då
kanske kunden säger ”Vad betyder det där egentligen?”. Oftast är kunder väldigt
pålästa och kompetenta.
Vad det gäller formuleringen av krav framkommer genom beskrivningar från Hull,
Jackson & Dick (2011) att det bör ske på ett tydligt och lättförståeligt sätt. Att de
samtidigt skall vara realistiska, testbara och vid intressentkrav av icke-teknisk karaktär.
5.1.1.4 Framgångsfaktorer vid användning av datainsamlingstekniker
Återkommande nämns svårigheten med att framställa och formulera krav utifrån vad
kunden säger sig ha för behov, önskemål och förväntningar. Något som Hull, Jackson &
Dick (2011), Robertson & Robertson (2013) och Rogers, Sharp & Preece (2011) alla är
överens om. Att kundkraven enligt Hull, Jackson & Dick (2011) från början är väldigt
vagt uttryckta. Både Hull, Jackson & Dick (2011) och Rogers, Sharp & Preece (2011)
anger att det finns olika datainsamlingstekniker som kan vara till god hjälp när ett
projekts verkliga syfte skall klargöras. Samtidigt som kundens, användarnas och
intressenternas mål med produkten utreds. I teoriavsnittet har vi valt att redogöra för hur
datainsamlingstekniker så som användarscenarier, intervjuer, workshops och
fokusgrupper kan användas för att fånga och fastställa kundens krav. De är
datainsamlingstekniker som vi anser att det med fördel även går att använda för arbete
inom Grafisk kommunikation och som utgångspunkt för designprocessen.
Utifrån de tre intervjuerna anser vi att dessa tekniker redan förekommer i arbetsprocesser
på reklam- och kommunikationsbyråer. Dock är de inte lika tydligt uppdelade som olika
aktiviteter och inte heller titulerade på samma sätt, men att de ändå förekommer som en
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naturlig del i processen av att utveckla design. Att de är en inbyggd del i arbetet att fånga
upp och diskutera djupare kring uppdraget och kundens upplevda problem. Vi finner det
dock väldigt nyttigt och användbart att öka medvetenheten kring hur teknikerna bör
genomföras och vilka faktorer som avgör om de levererar användbart material eller ej.
Genom att studera datainsamlingsteknikerna i samband med RE vill vi kunna medverka
till ökade kunskaper kring på vilket sätt teknikerna kan stödja fastställandet och
formuleringen av kundkrav för Grafisk kommunikation. Vi anser också att den teori vi
berört kan bidra till att fördjupa och förbättra tekniker för datainsamling av underlag,
vilket leder till en mer fördelaktig hantering av krav inom Grafisk kommunikation.
Utifrån teoriavsnittet har vi sett att datainsamlingstekniker främst handlar om att på olika
sätt närma sig kunden, användarna och deras arbetssituation. Som oftast är det givetvis
resurserna som avgör vilken mix av tekniker man har möjlighet att genomföra. Det som
vi anser avgör resultatet av datainsamlingsteknikerna är dock inte antalet utförda tekniker
utan hur väl man lyckats genomföra dem. Rogers, Sharp & Preece (2011) menar att man
gärna bör använda sig av fler än en datainsamlingsteknik för att på så vis få fram olika
perspektiv. Både Hull, Jackson & Dick (2011) och Rogers, Sharp & Preece (2011)
framhåller också att en av de viktigaste framgångsfaktorerna för datainsamlingstekniker är
att försöka nå ut och kommunicera med olika grupper av intressenter. Olika intressenter
sitter nämligen på olika åsikter. Att få en betydelsefull bredd på åsikter och kommentarer
som tillsammans kan vara avgörande för att lyckas nå till kärnan av kundens problem och
behov. Samtidigt bör man vara medveten kring vilken utmaning det är att lyckas fånga
upp de viktigaste och mest avgörande åsikterna. Hantering av kundkrav handlar enligt
Robertson & Robertson (2013) och Rogers, Sharp & Preece (2011) ofta om att prioritera
mellan krav och vid vissa tillfällen om att välja mellan motstridiga krav.
En annan framgångsfaktor är att under sessionerna lyckas få kunder och intressenter att
gå på djupet av deras upplevda problem. Enligt Hull, Jackson & Dick (2011) och
Dimbleby & Burton (1999) handlar det om att vara en god kommunikatör samt att ha
en god psykologisk förmåga att kunna tolka det kunden och intressenter uttrycker. Du
behöver kunna sätta dig in i kundens och intressenternas värld. Först då kan man få fram
det bakomliggande behovet. När det kommer till arbete inom Grafisk kommunikation
kan det, som vi tidigare nämnt, handla om både strategiska och tekniska avväganden. För
att lyckas med detta kan vi utifrån både teori och empiri konstatera att det till viss del
handlar om personkemi, men framförallt att främja en öppen kommunikation. Att
använda ett vokabulär som samtliga inblandade kan förstå och att målet med sessionerna
alltid är att uppnå en gemensam förståelse och vision kring vad man tillsammans, som
kund och byrå, vill uppnå. För att främja diskussion och förståelse är det till en fördel att
som byrå använda sig av olika sorters hjälpmedel och rekvisita. Skisser eller prototyper är
ett par exempel.
5.1.1.5 En mer medveten hantering av krav genererar ett slutresultat av
högre nivå av upplevd kvalitet
Tid, kostnad och kvalitet är tre viktiga och avgörande faktorer för samtliga projekt. Inom
ett projekt görs alltid vissa övervägande för att kunna avgöra vilket av dessa faktorer som
bör prioriteras. Genom teoriavsnittet kan man förstå att kundkrav på många sätt är
kopplade till kvalitet. Hull, Jackson & Dick (2011) och Rogers, Sharp & Preece (2011)
redogör kvalitet som något som beskriver hur väl produkten passar det tänkta ändamålet,
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samt hur väl den uppfyller och tillfredsställer kundens och intressenters förväntningar och
behov. Robertson & Robertson (2013) diskuterar kring begreppet värde och var värdet
ligger i en produkt. De framhåller att utredningen kring en produkts krav handlar om att
förstå kundens problem för att då samtidigt kunna avgöra exakt vad det är som kunden
värderar. Att man bör sikta på att leverera en produkt som bemöter kundens problem och
då samtidigt genererar en fördel som går att likställas med den kostnad som investerats i
den. Att det är det som avgör om en produkt uppnått optimalt värde. Även i intervju X
framgår det att projektet skall leverera ett resultat som på bästa sätt tillfredsställer kunden.
Att de i alla sina projekt siktar på att leverera mer än det som kunden förväntar sig och
ställer som krav. Vilket enligt dem leder till en hög nivå av kundnöjdhet.
En korrekt och mer medveten hantering av kundkrav anses enligt Hull, Jackson & Dick
(2011) vara starkt förknippat med en högre nivå upplevd kvalitet för en levererad
produkt och anses enligt oss då samtidigt generera en högre grad av kundnöjdhet. Både
Hull, Jackson & Dick (2011) och Robertson & Robertson (2013) menar att en tidig
fokusering av kundkrav dessutom positivt påverkar en produkts utvecklingscykel. Att
rätta till misstag är alltid mer kostsamt än att genom tidig fokusering få kundkraven rätt
från början. Korrekt analyserade, framtagna och beaktade kundkrav kan alltså anses gå
hand i hand med god kvalitet och en produkt av högt värde.
De teorier som framkommit under litteraturstudierna får vi bekräftat under intervjuerna.
Där de i utsagorna nedan lyfter fram vikten av kommunikation i ett tidigt stadie för att
definiera kraven.
Citat 3: Vid ett första möte så ställer vi mängder med frågor egentligen för att
någonstans kunna placera den här kunden. Vi måste, alltså, begränsa uppdraget så
att bägge är överens om att ”hit skall vi”. Men även om vi har fått en kravspec så är
det väldigt viktigt att ta reda på vad kunden vill med det här egentligen. Kan vi
tillföra något annat än den här kravspecen?
Citat 4: (Vid en befintlig kund) Då går man igenom lite mer ”vad är det vi skall få
ut av 2016?”. Då är det mer en väldigt öppen fråga kring det. Men sen blir det mer
och mer utifrån diskussionerna en mer kravspec, vad är det vi skall leverera på. Så
det är egentligen något som vi jobbar fram tillsammans väldigt mycket.
De två utsagorna ovan talar om att kraven arbetas fram tillsammans med kunden redan i
inledningen av samarbetet och är något som de lägger stor vikt vid. Medan i intervjun
med konsultföretaget framkommer att de väljer att direkt acceptera kraven från kunden
utan att fördjupa sig eller utveckla dem.
Citat 5: Ett exempel på formuleringen på uppdraget som vi kan få är “Vi har
problem att locka invånare och turister så vi behöver få svart på vitt hur vi uppfattas
och hur kan du hjälpa oss”. De ramarna hålls alltid och är något som vi väljer att
inte fördjupa oss i eller utveckla.
Vidare kommer empirin genom intervju X och Y fram till att nyckeln till en hög kvalitet
på resultatet är en kombination av att arbeta fram kraven tillsammans med kunden samt
att man står på en gemensam plattform och strävar efter att nå samma målbild. Det är två
aspekter som vi kan konstatera är viktiga delar i projektet. Det finns dock fler viktiga
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delar som är betydelsefulla att arbeta med för att nå en hög kvalitet. De delarna
presenterar vi i nästkommande kapitel (kapitel 6) där ramverket presenteras.
5.1.2 Sociala aspekter vid hantering av krav och dess koppling till
relationen mellan kund och konsult/byrå
Genom analys av Yu, Giorgini, Maiden & Mylopoulos (2011) beskrivning av Social
Modeling for Requirements Engineering har vi kommit till insikt att man utöver
intressentkrav och tekniska krav även behöver beakta de sociala aspekterna av en produkt.
Yu, Giorgini, Maiden & Mylopoulos (2011) menar att man genom att förstå relationer
mellan berörda individer kan skapa sig en mer omfattande uppfattning av vilken slags
produkt som behöver utvecklas och vilka behov den skall tillfredsställa. Att lyfta fram och
analysera den sociala världen, som produkten är en del av, bidrar alltså till att få fram mer
fördelaktiga krav. Det är med sådana väl definierade krav som man kan bemöta kundens
oro, förväntningar och verkliga behov.
De sociala aspekterna och relationen mellan kund och konsult, alternativt representant
från reklam- eller kommunikationsbyrå, är något vi anser vara ytterst aktuellt även inom
kravhantering för arbete inom Grafisk kommunikation. I vår empiri framgår vid
återkommande tillfällen att personkemi och relationen mellan kund och konsult är en
avgörande faktor i hur väl samarbetet mellan parterna kommer fungera. Ett samarbete
som i sig påverkar slutresultatet avsevärt. Även om byrån rent praktiskt utför själva
arbetet, menar både reklambyråerna från intervju X och intervju Y att det är i samarbetet
tillsammans med kunden som de framgångsrikaste resultaten uppstår. Relation och
resultat går hand i hand och bekräftas i utsagorna nedan.
Citat 6: Alla kunder som vi har långa relationer med och som vi gör bra saker med,
är det ganska lätt att titta på vad som är nyckelfaktorer och då är det här
samarbetet, ”tillsammanstänket”. Att man har samma bild av kommunikation och
gemensamma plattformar.
Citat 7: Oftast är det så att de bästa samarbetena är de när man arbetar helt
transparant med kunden. Det skall inte kännas att det är en kund och det är en
leverantör.
Vår analys av teori och empiri gör det därmed gällande att det är av stor vikt att kunna
analysera kundens behov och krav rätt för att få fram ett väl fungerande koncept och
därmed ett slutresultat som löser kundens problem och lever upp till densammes
förväntningar. Det handlar om kommunikation, interaktion och förståelse människor
emellan och hur man i sitt arbete också behöver ta hänsyn till de sociala aspekterna.
Något som vi anser vara en så pass viktig aspekt att det bör vara en del av ramverket för
hantering av krav inom Grafisk kommunikation. Först när man förstått kundens,
användarnas och intressenters perspektiv, situation och underliggande motiv kan väl
definierade krav uppstå.
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5.1.3 Kommunikationens betydelse för arbete inom Grafisk
kommunikation
5.1.3.1 Syftet med kommunikation
Efter att ha analyserat innehåll från teori- och empiriavsnitt angående kommunikation
kan vi se att just kommunikation mellan individer är en väldigt betydelsefull del i arbetet
inom Grafisk kommunikation. Hård af Segerstad (2002) anger kommunikation som ett
inbyggt beteende, vilket sker automatisk när vi människor interagerar med varandra. Det
är ett beteende vi föds med, men är samtidigt enligt Dimbleby & Burton (1999) en
aktivitet som vi kan utveckla och på bästa möjliga sätt lära oss att bemästra. Förutom
överföring av information fyller kommunikation flera viktiga funktioner när det kommer
till vår roll som individer att samla in och bearbeta information. Både om oss själva och
om vår omvärld.
Vi vill också lyfta fram det faktum att kommunikation och sociala relationer anses vara
tätt sammankopplade. Både Dimbleby & Burton (1999) och Fiske (1997) anser att
kommunikation sker för att skapa, underhålla och upprätthålla sociala relationer. Hur väl
vi lyckas kommunicera avgör därmed hur väl vi lyckas skapa och bibehålla sociala
relationer. Nivån av vår förmåga att kommunicera avgör dessutom hur väl vi tar oss an
och löser både sociala, tekniska och funktionella problem som vi dagligen stöter på.
Att reklambyrån från intervju X inför varje första möte med potentiell kund skickar
minst två olika representanter från byrån på grund av att det kan uppstå
kommunikationssvårigheter, anser vi styrker det faktum att personkemi, kommunikation
och sociala relationer har en stor inverkan i arbetet inom Grafisk kommunikation.
Personkemi är kanske något som aldrig går att styra över, men genom att öva upp sina
kommunikationsfärdigheter anser vi ändå att man kan reducera personkemins negativa
påverkan på samarbetet mellan kund och konsult.
Citat 8: När vi gör nykundsbesök eller söker jobb aktivt så åker vi alltid ut två
stycken. Alltid. För jag kan gå snett med dig men min kollega X eller X kanske
funkar med dig. Och då backar jag lite.
Vid upprepande gånger lyfter teori och empiri fram vikten av en god relation mellan
kund och konsult. All slags kommunikation bidrar kanske inte lika mycket, men att
utesluta kommunikation anses enligt Fiske (1997) leda till negativa konsekvenser.
Egodriften hos oss människor gör att vi har grundläggande behov av att känna oss sedda,
trygga, uppskattade och accepterade i de sociala sammanhang vi befinner oss. Det
primära syftet med att kommunicera anses enligt Dimbleby & Burton (1999) vara att
tillfredsställa dessa inre behov. I teoriavsnittet framgår också att behov och syfte är så tätt
sammankopplade att man, för att uppfylla behovet, först behöver identifiera målet och
syftet med kommunikationen. Ett syfte kan bland annat vara att samarbeta med andra
och bilda sociala grupperingar. Vilket därmed hjälper oss att bekräfta våra personliga
behov.
5.1.3.2 Interpersonell kommunikation
I teoriavsnittet har vi medvetet valt att lyfta fram interpersonell kommunikation då det
enligt enligt Dimbleby & Burton (1999) anses vara genom just interpersonell
kommunikation som relationen till andra individer definieras. Samtidigt känns den
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kategori av kommunikationsaktivitet bäst lämpad för att beskriva hur kommunikation
mellan kund och byrå, eller konsult, fungerar. En interpersonell
kommunikationsfärdighet beskrivs enligt Dimbleby & Burton (1999) som förmågan att,
utifrån hänsyn och förståelse av berörda parters behov, effektivt kunna kommunicera.
Kommunikationsfärdigheter är något som vi finner intressant då det är de som avgör hur
väl vi kommunicerar och kommer överens med andra individer och därmed också spelar
en stor roll i hur väl samarbetet i ett projekt fungerar. Är vi medvetna om vår nivå av
kommunikationsfärdighet och lägger ner energi på att utveckla vår interpersonella
kommunikation kan vi alltså främja vår samarbetsförmåga och därmed gynna framtida
projektresultat.
5.1.3.3 Feedback och aktivt lyssnande – två viktiga interpersonella
färdigheter
I teoriavsnittet klargörs på vilket sätt som feedback är en viktig del vid interpersonell
kommunikation. Fiske (1997) menar att det är en avgörande faktor i relationen mellan
sändare och mottagare av ett kommunicerat meddelande. Enligt honom är feedback ett
användbart verktyg för att få mottagaren att känna sig mer involverad och därmed mer
benägen att acceptera meddelandet. Vidare nämns att även den som kommunicerar har
något att vinna på att ge feedback. Det ger en möjlighet till att kunna justera
meddelandet efter mottagarens gensvar och behov.
Då vi nu alla besitter ett visst mått av egodrift innebär det att man genom feedback aktivt
kan lära sig att ge respons för att kunna bemöta kundens behov av att känna sig
uppmärksammad och involverad i utvecklingsprocessen. Om man utesluter feedback
riskerar kunden att känna sig förbisedd och brus i kommunikation kommer att uppstå.
Det handlar istället om att genom feedback få kunden mer benägen att bidra med
värdefulla åsikter till utvecklings-/designprocessen.
Då Dimbleby & Burton (1999) framhåller att det är ickeverbal feedback som påverkar
oss människor allra mest, anser vi att man bör reflektera kring vilka signaler man genom
sitt kroppsspråk sänder ut. Reflektion kan leda till kunskap som i sin tur bidrar till en
bättre kontroll över uppdragstagarens egna ickeverbala feedback. Man kommer aldrig
kunna stoppa alla omedvetna rörelser och gester, men om man tränar och blir medveten
kring ovälkomna gester och kroppsspråk kan man åtminstone minimera riskerna för
negativa konsekvenser. Vilket i sin tur har positiv inverkan på relationen mellan kund
och konsult/byrå.
Den interpersonella färdigheten att lyssna anses enligt Dimbleby & Burton (1999) minst
lika viktigt som att kunna hantera feedback. De framhåller att det är en avsevärd skillnad
mellan att höra och att lyssna. Att lyssna effektivt är något som man kan och bör lära sig.
Det är först när vi lärt oss att lyssna aktivt som vår ansträngning kan leda till att bättre
förstå det som en annan människan kommunicerar och ger uttryck för. För att kunna
uppfatta och tolka kundens problem, och därmed också produktens krav, rätt behöver
alltså konsulten bemästra konsten att aktivt och effektivt lyssna på vad kunden i fråga
kommunicerar. Inte bara vad denne uttrycker i ord, utan en sammanvävd helhet
beståendes av både verbal och ickeverbal kommunikation. Förutom tal handlar alltså
kommunikation lika mycket om att lyssna. Hur väl vi lyckas kombinera dessa aktiviteter
är det som avgör om vår kommunikation anses framgångsrik eller ej.
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5.1.3.4 Kultur och dess betydelse för kommunikation och arbete med
Grafisk kommunikation
Genom en sammanslagning av teorier från både Dimbleby & Burton (1999) och Downs
(2012) kan man förstå att kommunikation och arbete med Grafisk kommunikation är
tätt förknippat med den kultur vi som individer är en del av. Att det är kulturen som
avgör hur vi utför vår verbala, ickeverbala och visuella kommunikation. Kultur är ett
begrepp som beskriver en grupp individer vilka delar samma uppfattning och
föreställning. Något som går att urskilja i allt från deras religion till deras konst och
sociala sedvanor. Vidare framgår att grafiskt arbete enligt Downs (2012) blir
framgångsrikt först då det skapas utifrån en förståelse av kundens, den tänkta
målgruppens och intressenters kultur. Grafisk kommunikation anses handla om att
kommunicera utifrån en förståelse för mottagarnas kontext, och därmed deras kultur.
Först då blir det kommunicerade meddelandet eller produkten mer naturligt mottagen av
kunden och dennes målgrupp. Visuell kommunikation kan ses som ett hjälpmedel för att
visa att man förstått den kultur som kunden tillhör. Kundens kultur är något som vi
anser är starkt förknippat med dennes behov. Det går konstatera att framgångsrik Grafisk
kommunikation skapas utifrån en förståelse av kundens och dennes målgrupps kultur och
inre behov. Ett inre behov som också är återkommande inom arbetet med RE och som
har kommit att bli en ytterst viktig aspekt inom hantering av kundkrav.
5.1.3.5 Redundans kan motverka kommunikationsproblem
Teoriavsnittet redovisar också begreppen redundans och entropi. Två grundläggande
begrepp när det kommer till kommunikationsteorier och praktiskt utförande av
kommunikation. Genom beskrivning av Fiske (1997) har vi kommit fram till att kunskap
om dessa begrepp gör det möjligt att lättare ha kontroll över de meddelanden man
kommunicerar. För att motverka och därmed upphäva effekten av
kommunikationsproblem är redundans ett användbart verktyg. Precis som Fiske (1997)
beskriver menar även vi att man genom att minska problemen i kommunikationen kan
verka för att stärka de sociala relationer man skapat. Starka sociala relationer är något att
verkligen värna om då de har en förmåga att starkt gynna förtroendet och samarbetet
mellan kund och konsult/byrå.
5.1.4 En iterativ designprocess
I teoriavsnittet angående designprocessen förklarade Rogers, Sharp & Preece (2011) att
flertalet yrken kopplade till design ställs inför tre grundläggande aktiviteter; förstå
kundkraven, utforma en design utifrån dem och sedan utvärdering av reslutatet. En
iterativ designprocess ses som mer eller mindre ett måste, då det i princip anses omöjligt
att redan från början hitta rätt designlösning. Genom analys av både teori och empiri
framgick flera moment när det kommer till att utifrån kundkrav utforma god design
genom en iterativ designprocess.
5.1.4.1 Definiera kundens problem
Ett första steg anser vi är att definiera kundens problem, som är grunden till kraven.
Downs (2012) menar att problemet och dess lösning är tätt sammankopplat med
situationen och dess involverade individer. För att kunna definiera problemet behöver
kunden, intressenter och eventuella användare enligt både Robertson & Robertson
(2013) och Rogers, Sharp & Preece (2011) involveras, gärna genom hela
utvecklingsprocessen. Tillfredställande resultat nås genom ett framgångsrikt och givande
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samarbete mellan kund och byrå, vilket framgår tydligt i empiriavsnittet. Genom ett nära
samarbete får byrån lättare att sätta sig in i kundens situation och mål med produkten.
En nära kundkontakt ökar samtidigt, precis som framgår i teorin, möjligheten att förstå
och vara insatt i kundens förväntningar. Först när du vet kundens förväntningar har du
möjlighet att infria, eller ännu bättre, överträffa dem. Involveringen bidrar också till att
kunden blir mer förstående och får ökad insikt i vad produkten förväntas prestera.
Delaktiga kunder har i slutet av utvecklingsprocessen lättare att stödja och acceptera det
slutliga resultatet. En god och väldefinierad kommunikation är a och o. Både kund och
byrå måste vara överens om när och genom vilka kommunikationskanaler
kommunikationen skall ske.
5.1.4.2 Samla in underlag och information
Eftersom både Robertson & Robertson (2013) och Rogers, Sharp & Preece (2011)
påpekar att det i arbete med design många gånger handlar om att kompromissa mellan
motstridiga krav och att försöka hitta en balans mellan olika slags behov, blir ett steg i
designprocessen att samla in underlag i form av information. Informationen skall hjälpa
till att avgöra dessa avväganden och prioriteringar. Precis som vi nämnt tidigare kan man
också tänka sig att det finns behov av att skilja mellan strategiska och tekniska behov,
samt specificera hur kraven är tänkta att bemötas och vem som är ansvarig för vad. För
att i slutet av designprocessen kunna göra en rimlig utvärdering måste man också sätta
upp vissa kriterier att mäta resultatet mot. Precis som både Hull, Jackson, & Dick (2011)
och Robertson & Robertson (2013) har poängterat att det skall vara enkelt att avgöra när
ett krav är uppnått.
5.1.4.3 Analysera och generera olika idéer
Ett annat steg i designprocessen anser vi behöver vara att analysera det insamlade
materialet kring kundens upplevda problem tillsammans med de definierade kraven.
Utifrån materialet kan man sedan med hjälp av till exempel brainstorming få fram olika
idéer och lösningar på kundens problem.
5.1.4.4 Utveckla lösningen och presentera den genom skisser, en modell
eller prototyp
För att kunna involvera kunden, användare eller andra intressenter genom
utvecklingsprocessen görs vissa avstämningar under tiden som arbetet fortgår. För att göra
designidéer och potentiella lösningar mer konkreta och tillgängliga kommer man ofta till
en punkt då det behövs skisser, en modell eller en prototyp. Något som framgår i både
teori- och empiriavsnittet är vikten av att samtliga delar som är tänkta att fungera som
presentationsmaterial skapas utifrån kundens språk och kunskapsnivå. Rogers, Sharp &
Preece (2011) menar att detta är ett måste för att intressenter och eventuella användare
skall kunna förstå och integrera med det. Fackuttryck och begrepp som är svåra att förstå
för en lekman bör uteslutas om kunden skall kunna föra ett resonemang kring materialet.
Då branschen även blir allt mer internationell med alla dess engelska uttryck lyfter
reklambyråerna från intervju X och Y samt företaget från intervju Z fram vikten av att
behålla språket på en svensk nivå som matchar kundernas språk.
5.1.4.5 Få feedback på sitt arbete
Att få feedback vad det gäller både design och potentiella lösningar är enligt både teori
och empiri en viktig faktor i arbetet med Grafisk kommunikation och jakten på ett
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framgångsrikt resultat. Att involvera kunden genom presentation av designförslag med
hjälp av exempelvis skisser är något som både Robertson & Robertson (2013) och
Rogers, Sharp & Preece (2011) anser vara ett mycket viktigt verktyg för att få användbar
feedback. Det är alltid givande att presentera sitt arbete för andra för att på så vis få fler
åsikter och perspektiv gällande lösningsförslag. Robertson & Robertson (2013) menar att
man genom att visuellt visa upp sina idéer skapar möjlighet till att förklara för kunden
och intressenter hur produkten kommer att utvecklas utifrån de krav som ställts. Det är
samtidigt ett gyllene tillfälle att reda ut eventuella missförstånd och kanske till och med
upptäcka krav som fortfarande saknas.
5.1.4.6 Förbättra designen
Utifrån den feedback man får finns det sedan alla möjligheter till att utveckla vidare och
förbättra produktens design. Precis som Rogers, Sharp & Preece (2011) framhåller menar
vi att en av fördelarna med att arbeta iterativt är just att man får möjlighet att justera och
förfina designen utifrån den feedback man får. Att det är i samarbetet mellan kunden,
intressenter, eventuella användare och designers som designen får möjlighet att utvecklas
till något av hög kvalitet.
5.1.4.7 Färdig produkt
Precis som nämnts tidigare är det enligt Rogers, Sharp & Preece (2011) oftast mängden
resurser i form av tid och pengar som avgör hur länge man kan förbättra och utveckla en
produkt. Det viktigaste är dock att produkten och dess design överensstämmer med de
krav som definierats. En utvärdering av resultatet avgör när både intressentkrav och
tekniska krav har uppnåtts.

5.2 Sammanfattning
Utifrån analyser av teori och empiri kan vi konstatera att RE, sociala relationer och
kommunikation tillsammans kan bidra till att säkerställa en högre och jämnare kvalitet på
resultatet inom Grafisk kommunikation. Hur de kan samarbeta och på vilket sätt vi
rekommenderar att man arbetar med de olika delarna presenteras i nästkommande
kapitel, Ramverk för hantering av kundkrav inom Grafisk kommunikation.
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6 Ramverk för hantering av kundkrav inom
Grafisk kommunikation
Kapitlet ger en beskrivning av studiens resultat. Först redovisas ett avsnitt om den praktiska
processen kopplat till hantering av kundkrav inom Grafisk kommunikation. Därefter
redovisas en social kommunikativ dimension vid hantering av krav inom Grafisk
kommunikation. Nästkommande avsnitt beskriver funktionen av en iterativ designprocess. Sist
i kapitlet visualiseras resultatet genom ett ramverk.
Studiens analysavsnitt konstaterar att krav bör fastställas genom en iterativ, strukturerad
och väl kontrollerad process, då det bidrar till en god hantering av kundkrav. Krav är
något som redan från starten av ett projekt bör antecknas ned för att sedan kunna
revideras, uppdateras och kontrolleras allt eftersom arbetet fortskrider. Det framhålls att
en iterativ process ökar möjligheterna till att utifrån kundkrav ta fram, testa och utvärdera
idéer. Något som genererar en produkt som på ett tillfredställande sätt möter kundens
behov och krav. Det är först genom en förståelse för kundens krav, förväntningar och
verkliga behov som en god kravhantering kan uppstå. Man behöver kunna sätta sig in i
kundens, användarnas och intressenternas perspektiv och situation. Precis som
systemutveckling handlar utvecklingsprocessen för arbete inom Grafisk kommunikation
om aktiviteter, utveckling och hantering av olika sorters krav. En mer medveten och
därmed god hantering av kundkrav anses generera en produkt med en högre nivå upplevd
kvalitet.
Vi har valt att sammanfatta resultatet i tre avsnitt med avgörande faktorer som studien
har kommit att frambringa angående kravhantering inom Grafisk kommunikation och
dess designprocess. Studiens resultat kom på ett naturligt sätt att först delas upp i två
olika kategorier av aspekter kopplat till hanteringen av krav. En kategori som förklarar
den praktiska processen och en annan som berör den social kommunikativa dimensionen.
Det är dessa två kategorier som vi anser utgör ett ramverk för hantering av kundkrav
inom Grafisk kommunikation. Det sista avsnittet av resultatet kom att beskriva
användningen av en iterativ designprocess och utvecklingsprocessen utifrån kundkrav.

6.1 Praktisk process kopplat till hantering av krav inom
Grafisk kommunikation
Genom analysavsnittet framgår att hantering av krav sker på olika nivåer. Den första
nivån i arbetet med krav inom Grafisk kommunikation bör vara fokuserad på produktens
strategiska intressentkrav och nästkommande nivå bör hantera produktens tekniska krav.
Intressentkrav är krav som anger behovet hos kunden, användaren och intressenten.
Medan tekniska krav är krav som anger vad produkten rent tekniskt och funktionellt skall
leverera. En sådan uppdelning bidrar till en bättre och mer tydlig struktur kring kraven.
Ett av syftena med att utreda och formulera kundkrav är att göra dem mer specifika och
tydliga. Studiens analysavsnitt pekar också på vissa framgångsfaktorer när det kommer till
användningen av datainsamlingstekniker. Faktorer som hjälper till att uppfylla målet med
sessioner kopplade till datainsamling inför fastställande av projektets kundkrav. Om de
hanteras rätt kan datainsamlingstekniker vara till god hjälp för RE inom Grafisk
kommunikation då de har som ändamål att klargöra kundens situation och projektets
verkliga syfte.
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I samband med formulering av krav anses tydlighet, kommunikation och feedback vara
viktiga aspekter för att kunna uppföra en framgångsrik specifikation av projektets krav.
Det är av stor vikt att diskussion och dokumentation sker i termer och begrepp som
kunden och intressenter förstår. Dessutom skall kraven vara realistiska, testbara och vid
intressentkrav vara av icke-teknisk karaktär.
Utifrån studiens resultat beskrivs här nedan en praktisk process kopplad till hantering av
kundkrav inom Grafisk kommunikation, dess centrala moment och avgörande faktorer.
•

Samla in underlag för hantering av krav.
- Datainsamlingsteknikerna användarscenarier, intervjuer, workshops och
fokusgrupper är tekniker som anses lämpliga för arbete inom Grafisk
kommunikation.
- Resurser i form av tid, pengar och bemanning avgör vilken mix av
tekniker man har möjlighet att genomföra.
- Det är viktigt att använda ett vokabulär som samtliga inblandade kan
förstå.
- Målet med sessionerna för datainsamling är att uppnå en gemensam
förståelse och vision kring vad man tillsammans som kund och
byrå/konsult, vill uppnå.

•

Analysera och utreda insamlat material.

•

Fastställa och formulera krav.
- Vid kravformulering är tydlighet, kommunikation och feedback viktiga
aspekter.
- Diskussion och dokumentation skall ske i termer och begrepp som
kunden och intressenter förstår.
- Dela upp kraven utifrån strategiska intressentkrav och tekniska krav.
- Kraven skall vara realistiska, testbara och vid intressentkrav av icketeknisk karaktär.

•

Uppföljning av krav.
- Krav bör genom en iterativ arbetsprocess revideras, uppdateras och
kontrolleras allt eftersom arbetet fortskrider.
- Korrekt analyserade, framtagna och bearbetade kundkrav går hand i hand
med god kvalitet.
- Genom utvärdering skall kraven också testas för att kontrollera att de
uppfyller tidigare satta kriterier.

6.2 Social kommunikativ dimension vid hantering av krav
inom Grafisk kommunikation
Begreppet Social Modeling for Requirements Engineering har bidragit med sociala
aspekter av kravhantering. Intressentkrav och tekniska krav kan utvecklas och bli mer
väldefinierade samtidigt som de på ett bättre sätt bemöter kundens oro, förväntningar
och verkliga behov. Personkemi och relationen mellan kund och konsult har visat sig ha
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stor påverkan på samarbetet dem emellan. Något som samtidigt påverkar hur
framgångsrikt slutresultatet blir, då relationen mellan kund och konsult och projektets
resultat går hand i hand. Analysavsnittet har även skildrat kommunikationens betydelse
för hantering av krav. Interpersonell kommunikation hör ihop med sociala relationer och
bör användas för att skapa, underhålla och upprätthålla relationer till andra individer.
För att summera kommunikationens betydelse visar studien att man först genom att
behärska konsten att kunna ge och ta emot feedback, tillsammans med att aktivt kunna
lyssna och reagera på det som andra kommunicerar, har möjlighet att bli en effektiv och
god kommunikatör. Att effektivt och utifrån ett syfte kunna ta emot och tolka verbal och
ickeverbal kommunikation är en väldigt viktig kommunikationsfärdighet. En färdighet
som ökar chanserna att kunna sätta sig in i kundens situation och kultur och då samtidigt
lättare kunna förstå dennes problem samt bakomliggande behov. Något som anses gå
hand i hand med framgångsrik hantering av krav för arbetet inom Grafisk
kommunikation. Detta tillsammans med betydelsen av att skapa redundant
kommunikation är avgörande aspekter när det kommer till kommunikation och relation
mellan kund och konsult.
Utöver en praktisk process pekar alltså studiens analysavsnitt mot resultat som behandlar
en social kommunikativ dimension vid hantering av kundkrav inom Grafisk
kommunikation. Dimensionens element och viktiga faktorer listas här nedan.
•

Sociala relationer.
- Personkemi och relationen mellan kund och konsult/byrå är en avgörande
faktor i hur väl samarbetet mellan parterna kommer fungera.
- Relation och resultat är nära förknippat med varandra då det är i
samarbetet tillsammans med kunden som de framgångsrikaste resultaten
uppstår.
- Kommunikation och sociala relationer anses vara tätt sammankopplade
då vår förmåga att kommunicera avgör hur väl vi lyckas skapa och
bibehålla sociala relationer.

•

Interpersonell kommunikation.
- Är ett medfött och inbyggt beteende, vilket sker automatiskt när vi
människor interagerar med varandra.
- Är en aktivitet som kan utvecklas och på bästa möjliga sätt lära oss att
bemästra.
- Sker för att skapa, definiera, underhålla och upprätthålla sociala relationer
till andra individer.
- Nivån av vår förmåga att kommunicera avgör hur väl vi tar oss an och
löser både sociala, tekniska och funktionella problem.
- Att öva upp sina kommunikationsfärdigheter anses kunna reducera
personkemins negativa påverkan på samarbetet mellan kund och
konsult/byrå.
- Redundans och redundanta meddelanden kan motverka
kommunikationsproblem.
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•

Interpersonella färdigheter.
- Feedback.
§
§
§
§
§
§
§
§

En avgörande faktor i relationen mellan sändare och mottagare av
ett kommunicerat meddelande.
Att aktivt ge respons och samtidigt bemöta kundens behov av att
känna sig uppmärksammad och involverad i utvecklingsprocessen.
Om feedback utesluts riskerar kunden att känna sig förbisedd och
brus i kommunikation kommer att uppstå.
Feedback får kunden mer benägen att bidra med värdefulla åsikter
till utvecklings-/designprocessen.
Kan ges genom både verbal och ickeverbal kommunikation.
Ickeverbal feedback påverkar oss människor allra mest.
Man bör reflektera kring vilka signaler man genom sitt
kroppsspråk sänder ut.
Med hjälp av träning kan man bli medveten kring ovälkomna
gester och kroppsspråk, vilket i sin tur har positiv inverkan på
relationen mellan kund och konsult/byrå.

- Aktivt lyssnande.
§
§
§
§

•

Att lyssna aktivt och effektivt är något som man kan och bör
lära sig.
Genom att lyssna aktivt kan vår ansträngning göra att vi blir
bättre på att förstå det som andra människor kommunicerar och
ger uttryck för.
Aktivt lyssnande hjälper oss att kunna uppfatta och tolka kundens
problem, och därmed också produktens krav.
En framgångsrik kommunikation avgörs av hur väl vi bemästrar
att kombinera tal och aktivt lyssnande.

Kultur kopplat till kommunikation
- Avgör hur vi utför vår verbala, ickeverbala och visuella kommunikation.
- Kultur är ett begrepp som beskriver en grupp individer vilka delar samma
uppfattning och föreställning.
- Kultur anses förknippat med Grafisk kommunikation då det området
handlar om att kommunicera utifrån en förståelse för mottagarnas
kontext, och därmed deras kultur.
- Kommunicerade meddelanden anpassade efter kultur blir mer naturligt
mottagen av kunden och dennes målgrupp.
- Visuell kommunikation kan ses som ett hjälpmedel för att visa att man
förstått den kultur som kunden tillhör.

6.3 En iterativ designprocess
I studiens analysavsnitt framgår att designprocessen bör genomföras på ett iterativt sätt.
Iterationen innebär att byrån kan utveckla, justera och förfina designen efterhand som
man presenterar lösningsförslag och får feedback från kund, användare och intressenter.
Hur väl samarbetet mellan byrå och kund fungerar är avgörande i hur väl man lyckas
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bemöta kundens problem, behov, förhoppningar, ambitioner och krav. Iteration,
feedback, kommunikation och samarbete mellan konsult/byrå och kund är
återkommande och betydelsefulla beståndsdelar när det kommer till god kravhantering i
arbete inom Grafisk kommunikation och dess designprocess.
Vidare har en iterativ designprocess satts ihop utifrån de delar som framkommit genom
teori- och empiriavsnitten. Dessa delar är:
•

Definiera kundens problem.
Att definiera kundens problem anses vara ett första steg, vilket sedan är det som är
grunden till kraven. Situationen och involverade individer är tätt förknippade
med problemet och dess lösning. Ett nära samarbete mellan kund och
konsult/byrå ökar möjligheten att förstå och sätta sig in i kundens situation,
förväntningar och mål med produkten. Delaktiga kunder har också lättare för att
stödja slutresultatet.

•

Samla in underlag och information.
Att samla in underlag i form av information behövs för att kunna göra
avväganden och prioriteringar mellan olika slags behov och för att kompromissa
mellan eventuellt motstridiga krav. Det finns också ett behov av att specificera
hur kraven är tänkta att bemötas och att avgöra vem som är ansvarig för vad.

•

Analysera och generera olika idéer.
Det behöver utföras en analys av det insamlade materialet. Att tillsammans med
definierade krav reda ut vad kunden upplever för problem, då man därefter kan
generera olika idéer som skulle kunna fungera som en lösning på kundens
problem.

•

Utveckla lösningen och presentera den genom skisser, en modell eller prototyp.
För att under utvecklingsprocessen kunna involvera kunden, intressenter och
eventuella användare, kommer man ofta till en punkt i processen då man behöver
presentera designidéer och potentiella lösningar för dem. Genom skisser, modeller
eller prototyper kan man göra idéerna mer konkreta och lättillgängliga.
Presentationsmaterialet behöver skapas utifrån kundens språk och kunskapsnivå.

•

Få feedback på sitt arbete.
Inom arbetet med Grafisk kommunikation är det en viktig faktor att få feedback
på både design och potentiella lösningar. Det anses givande att presentera sitt
arbete för andra för att få åsikter och fler perspektiv gällande angivet
lösningsförslag. Att presentera designförslag för kunden är även det ett
användbart verktyg för feedback.
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•

Förbättra designen.
Feedbacken man får skapar möjligheter till att utveckla produkten vidare och
förbättra dess design.

•

Färdig produkt.
Oftast är det mängden resurser i form av tid och pengar som avgör hur länge
utvecklingsprocessen fortgår. Det är dock inte mängden varv i den iterativa
designprocessen som avgör kvaliteten utan istället hur väl produkten och dess
design överensstämmer med de krav som definierats. En utvärdering av resultatet
bör alltid genomföras.

6.4 Visualisering av resultat genom ett ramverk
Studien har alltså genererat resultat som till största del består av två olika kategorier av
aspekter kopplat till hantering av kundkrav inom Grafisk kommunikation. En kategori
som skildrar den praktiska processen för hantering av krav och en annan som istället
beskriver den social kommunikativa dimensionen. Kategorierna har sina egna centrala
element, men anses tillsammans bidra till en fullgod hantering av krav från kunden,
intressenter och eventuella användare. Tillsammans bildar de en givande helhet som
åstadkommer slutresultat och produkter av hög nivå upplevd kvalitet. Därmed anser vi
att dessa två kategorier utgör ett ramverk för hantering av kundkrav inom Grafisk
kommunikation (figur 6.1).

Figur 6.1. Ramverk för hantering av kundkrav inom Grafisk kommunikation.
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6.5 Ramverk i samband med iterativ designprocess
Studiens resultat kom också att beskriva hur man utifrån kundkrav och genom en iterativ
designprocess utvecklar en produkt inom Grafisk kommunikation.
För att visa hur vårt ramverk för hantering av kundkrav inom Grafisk kommunikation
kan appliceras på projekt inom samma område, har vi valt att visualisera det tillsammans
med den iterativa designprocessen. Figur 6.2 visar hur ramverket kan integreras med
designprocessen för att tillsammans uppnå en väl fungerande helhet. Designprocessen och
dess sex grundläggande delar utgör tillsammans utvecklingsprocessen av en produkt.
Genom iteration kan idéer, utifrån kundkrav, utvecklas, justeras och förfinas för att sedan
frambringa en design som lever upp till kundens, intressenters och eventuella användares
behov, önskningar och förväntningar. Vi har valt att placera vårt ramverk i centrum av
designprocessen, då vi utifrån studiens analys anser att ramverkets olika delar skall
stämmas av vid varje steg i designprocessen. Ramverket bör få stort fokus i början av varje
projekt, men därefter är det projektets art och behov som avgör hur avancerad varje
avstämning bör vara. I de flesta fall anser vi att avstämningen inte alls behöver vara
särskilt resurskrävande. En rent tidsmässigt kort och fokuserad avstämning ger ändå den
kontroll över kundkrav och relation mellan kund och konsult/byrå som vi avser är själva
syftet med ramverkets funktion i samverkan med en iterativ designprocess. För precis som
studiens resultat pekat på bör kravhantering ske genom en iterativ, strukturerad och väl
kontrollerad process.

Figur 6.2. Ramverk tillsammans med iterativ designprocess.
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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
Vårt arbete kom att bli betydligt mer tvärvetenskapligt än vi först planerade. Nya insikter
pekar på sammankoppling mellan en praktisk hantering av krav och hänsyn till en mer
social kommunikativ sida av RE.
Verbal, ickeverbal och visuell kommunikation tillsammans med feedback och aktivt
lyssnande anses vara avgörande för att förstå människors kultur och därmed fånga upp
deras inre känslor och behov. Kanske är det i just kommunikationen som den verkliga
kärnan i hanteringen av kundkrav har sin grund. Kommunikation är något som vi anser
vara en avgörande framgångsfaktor inom både RE och Grafisk kommunikation. En
gemensam beståndsdel där de båda områden har en möjlighet att knutas samman. Vi har
också funnit att både Grafisk kommunikation och RE måste utgå från en förståelse av det
inre behovet hos kunden för att kunna resultera i ett framgångsrikt resultat.
Reklam och marknadsföring tillhör en bransch med hög konkurrens. Det är en bransch
som måste kämpa för att hänga med i den ständigt pågående utvecklingen av ny teknik.
Den nya tekniken blir samtidigt mer tillgänglig vilket gör att fler aktörer får möjlighet att
verka på marknaden. Den snabba utvecklingen tillsammans med att kunder har stor
valmöjlighet när det kommer till leverantörer av varor och tjänster, gör att företagen
måste leva upp till kundens krav för att få fortsatt förtroende. Lyckas man inte
tillfredsställa sina kunders behov finns det alltid någon annan reklambyrå eller konsult
som kunden kan vända sig till. Förekomsten och den ökade tillgången till avancerad och
välutvecklad programvara samt digitaltryckeri är två exempel som framför allt
tillsammans har förkortat ledtiderna betydligt för produktionen inom Grafisk
kommunikation. Kunden är dessutom oftast lika medveten som byrån om hur snabbt
man idag kan få grafiskt material tillverkat. Eftersom utvecklingen för webb också går fort
framåt, så behöver även sådana typer av produkter korta ledtider från start till leverans.
Utifrån studiens teori och empiri anser vi att en nöjd kund är en kund som fått sina
behov tillfredsställda och att ett framgångsrikt resultat är det resultatet som gör kunden
nöjd. En nöjd kund behöver dessutom känna sig hörd samt få sina önskemål och
förväntningar uppfyllda. För att tillfredsställa kunden behöver dennes krav bemötas och
dennes problem få en lösning. Det är byråns eller konsultens uppdrag att finna en lösning
som motsvarar det som kunden önskat och då samtidigt skapa och leverera en produkt av
hög kvalitet. Tanken med vårt ramverk är att stödja denna process. Att hjälpa produkter
inom Grafisk kommunikation att uppnå en högre nivå upplevd kvalitet. Ramverket kom
att bestå av två kategorier innehållande flertalet aspekter och faktorer som anses gynna
hanteringen av kundkrav och samarbetet mellan kund och konsult/byrå. Vi är medvetna
om att kunder redan idag, utan vårt ramverk, kan bli levererade produkter av hög
kvalitet. Vi är samtidigt medvetna om att det förekommer projekt där kunder inte blivit
så nöjda som de hade kunnat. Missnöjda kunder förekommer inom alla områden, så även
inom Grafisk kommunikation. Det vi vill med vårt ramverk, är att bidra till en ökad
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andel nöjda kunder. Inte bara nöjda på kort sikt, utan långvarigt nöjda så att de gång
efter gång väljer att återkomma. Vi anser att ramverket skall öka möjligheterna till mer
lojala kunder. Sådana som upplever att de i så hög grad blivit tillfredsställda att de inte
känner något behov av att byta till en annan leverantör. Samt hjälpa byråerna och
konsulterna att hålla en hög och jämn kvalitet på sina projektresultat. Många byråer och
konsulter genomför säkert en god RE även om de inte gör det genom något så
specificerat som vårt ramverk. Detta leder oss till en resonemang kring hur många av
ramverkets faktorer som behöver beaktas för att en utvecklings-/designprocess ska
generera en produkt av hög kvalitet. Vi har genom avvägning kommit fram till att göra
en uppdelning mellan olika nivåer av upplevd kvalitet, något vi kommit att kalla god
samt fullgod hantering av kundkrav. Vi menar att man för en god hantering av kundkrav
inom Grafisk kommunikation bör behandla och uppnå majoriteten punkter i vårt
ramverk. Fullgod kravhantering sker då samtliga punkter har beaktats och uppnåtts. Först
då uppfyller ett projekt samtliga aspekter, både för den praktiska processen och social
kommunikativa dimensionen av hantering av kundkrav inom Grafisk kommunikation.
Tillsammans med en iterativ designprocess är det då en framgångsrik och värdeskapande
helhet kan uppnås.
Fullgod kravhantering levererar en högre nivå upplevd kvalitet. Att som konsult eller byrå
få möjligheten att leverera produkter av hög kvalitet gör dem mer konkurrenskraftiga.
Ofta får man uppdrag genom att bli rekommenderade av tidigare kunder eller
samarbetspartners. Leveranser av hög kvalitet och tillfredställande samarbeten genererar
ett gott rykte och därmed fler uppdrag. Något som leder till mer inkomster och
förhoppningsvis större vinster. Vinster som kan investeras i ny teknik och utbildning av
personal. Anställda som känner att de genom företaget får chans att utvecklas har också
större benägenhet att stanna kvar hos samma arbetsgivare. Anställda som varit länge på
företaget bidrar med både erfarenhet och stabilitet till olika projekt och projektgrupper.
Med ett gott rykte skapas dessutom mer förtroliga relationer till kunder. Återkommande
och långa kundrelationer ger också stabilitet. Stabila kundrelationer, erfaren personal,
starka projektgrupper och investering i ny teknik och kunskap är något som vi anser vara
av avgörande vikt när det gäller att överleva i en konkurrenskraftig branch under ständig
utveckling. Vi menar att en fullgod kravhantering med fokus på både en genomtänkt
praktisk process samt kommunikation och sociala relationer har en given plats när det
kommer till verksamhet inom området Grafisk kommunikation.

7.2 Implikationer
Studiens resultat kan bidra till forskningsvärlden då vårt arbete har öppnat upp nya
dörrar för ytterligare områden att applicera Requirements Engineering på. Resultatet visar
på att Requirements Engineering är ett brett och applicerbart ämne så att det med all
sannolikhet går att utveckla området för att hitta nya användningsområden. För
näringslivet och det vardagliga arbetet inom reklam- och kommunikationsbranschen har
resultatet visat att man med hjälp av ramverket kan stödja företags arbetsprocesser.
Ramverket skulle vara användbart för exempelvis reklambyråer då det går att använda för
att säkerställa en högre och mer jämn nivå av upplevd kvalitet. Uppdrag och dess
slutresultat skulle ha större möjlighet att bli framgångsrika, samtidigt som användningen
av resurser i form av tid, pengar och bemanning skulle kunna effektiviseras genom den
struktur som arbetet för med sig. När det kommer till näringslivet är reklambyråer
dessutom bara en bråkdel av alla de verksamheter som är behov av goda kundsamarbeten
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och god kontroll över kundens krav. Hantering av krav och krav på kvalitet existerar
inom flera olika branscher och arbets-/utvecklingsprocesser.

7.3 Begränsningar
I genomförandet av projektet och studien har det från början funnits begränsningar
samtidigt som det under tid även tillkommit begränsningar som ej varit
förväntade. Intervjuerna genomfördes i närområdet av högskolans placering på grund av
tids- och kostnadsbegränsningar. Det hade varit önskvärt att intervjua fler byråer och
konsulter runt om i Sverige för att få en tydligare bild av hanteringen av kundkrav inom
branschen och på så sätt ha möjlighet att göra studien generaliserbar.
Under processen av genomförandet blev studien allt mer tvärvetenskaplig än vad vi först
förväntat oss. Det ledde till att de olika ämnesområdena som studerats har genomförts
med varierande djup. Ambitionsnivån med studien och områdena som studerats var hög.
Då det efter hand dök upp fler områden som behövdes studeras för att ge en helhetsbild,
uppstod tidsbrist vilket ledde till att områdena inte kunde studerats lika djupt som de
första och inledande områdena.

7.4 Slutsatser och rekommendationer
Efter att ha genomfört denna studie kan vi konstatera att det finns stora diskrepanser och
luckor i hantering av kundkrav inom Grafisk kommunikation. Det har blivit tydligt att
alla arbetar med RE på olika sätt och med varierande framgång vilket leder till varierande
kvalitet på resultatet.
Under arbetet har vi sett ett behov av tydliga riktlinjer som kan användas vid arbetet med
RE inom Grafisk kommunikation. Det ledde oss fram till ramverket med riktlinjer för
hur man kan bemöta och hantera dem samt arbeta fram och säkerställa kraven. I
hanteringen av kundkrav är det två stora delar som behöver fungera för att leda till en
fullgod hantering. Det handlar om den praktiska processen där kraven samlas in,
analyseras, definieras och utvecklas. Samt den andra delen som rör de sociala aspekterna,
där det handlar om att kommunicera, skapa förståelse och relationen mellan kunden och
uppdragstagaren.
Efter studien och dess resultat den kommit fram till rekommenderar vi verksamma
aktörer inom Grafisk kommunikation att bli mer medvetna om följderna av hanteringen
av kundkrav. Hur RE sköts påverkar direkt resultatets framgång och kundens nöjdhet
och därmed även aktörens lönsamhet. Blir aktören framgångsrik inom RE leder det även
till att resultaten som de levererar håller en jämnare och högre kvalitetsnivå och blir
därmed mer attraktiva som leverantörer.

7.5 Vidare forskning
Vidare arbete för att utveckla och fördjupa studiens resultat rekommenderar vi att låta ett
antal kreatörer använda och arbeta med ramverket i den vardagliga verksamheten på
reklam- och kommunikationsbyråerna. Det för att låta några andra än oss själva arbeta,
utvärdera och analysera vad som anses användbart och vilka förslag på förbättringar som
kan genomföras. Genom att låta kreatörer som ej varit med vid framtagningen av
ramverket testa det, vill vi uppnå en mer opartisk och objektiv syn på det. Det leder även
fram till att se om det är möjligt att skapa ett mer generellt och accepterat ramverk för
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branschen inom Grafisk kommunikation. Att ta reda på om ramverket faktiskt fungerar
att använda i verkligheten. I samband med den studien kan det även vara intressant att
studera skillnaderna och likheterna som finns mellan en byrå och en konsult.
En annan inriktning på vidare arbete och forskning är att studera inom vilka andra
områden än Grafisk kommunikation som det är möjligt att applicera ramverket på. Vi
kan se att vårt resultat och ramverk är applicerbart på fler områden, där en kundkontakt
och RE i utvecklingsarbete är aktuellt. Exempel på sådana områden skulle kunna vara
arkitektur och byggindustri. I de studierna skulle det samtidigt vara intressant att se om
ramverket behöver modifieras för att bemöta just den branschens behov eller om
ramverkets delar redan, oavsett bransch, är applicerbara.
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Intervjuguide till djupintervjuer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

När ni får ett uppdrag av en kund, hur presenterar de det för er?
Presenterar de ett problem, ett behov och/eller ett krav?
Hur går ett första möte till med kunden? Är hela projektgruppen med?
Förstår man alltid vad kundens problem/krav är?
Menar kunden det den faktiskt säger att problemet/kravet är? Hur säkerställer ni
det?
Har kunden krav som är tydligt formulerade?
Tar ni reda på orsaken till problemet som har lett fram till att ni fått uppdraget?
Hur tar ni reda på underliggande behov?
Hur sker dokumentation av kundkrav?
Använder ni er av backbrief? (för att säkerställa att kunden och ni är överens om
problemet)
Vilka typer av problem i relationen mellan kund och byrå kan förekomma?
Kan ni välja att tacka nej till ett uppdrag för att ni känner att personkemin aldrig
kommer att fungera?
Vad är de största problemen i relationen? Något som återkommer?
Är det vanligt med problem i relationen som du märker av? Exempelvis
missförstånd i kommunikationen.
Hur kommunicerar ni med kunden? Hur ofta?
Upplever ni svårigheter att kommunicera med kunden med tanke på begrepp?
Hur överbryggar man kunskapsskillnaden mellan kund och erfaren byrå?
Är hela projektgruppen med vid samtliga möten med kunden?
Om ej, hur kommuniceras kundkraven internt för att alla skall ha samma
förståelse för projektet?
Hur sätts projektgruppen ihop? Tas det hänsyn till personkemi eller tidigare
samarbeten?
Efterfrågar kunden att få arbeta med samma personer som vid tidigare uppdrag?
Under processen och arbetet, har ni nära kontakt med kunden för att säkerställa
att det förväntade resultatet levereras?
Händer det att er och kundens förväntningar skiljer sig åt på projektet?
Hur kommer man överens så att förväntningarna ligger på samma nivå?
Hur säkerställs det att ni och kunden har samma uppfattning av vad uppdraget
skall innehålla?
Har kunden en klar bild över det förväntade resultatet?
Kan man generalisera och säga att det är vana eller ovana byråkunder som vill gå
in och peta på detaljerna i slutresultatet?
Hur förhåller ni er till när kunder vill gå in och peta på detaljer, färg och form?
Ett typ av ifrågasättande av kompetens.
Arbetar ni efter någon modell i hanteringen av kundkrav och problem?
Är det en modell som ni har utvecklat själva?
Är kunderna pålästa om vad för krav de kan ställa?
Är kunderna insatta i hur arbetsprocessen ser ut hos er på företaget?
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•
•

Vill de ha lite eller mycket information, kommunikation och kontakt under
samarbetet?
Skulle ert arbete underlättas om även kunden hade kunskap om modellen?

•
•

Efter avslutat arbete är relationen med kunden eller kvaliteten på arbetet
viktigast?
Vad anser ni krävs för att arbetet skall uppnå hög kvalitet?
Vad är hög kvalitet för er?

•
•
•

Arbetar ni fram ett koncept i alla era uppdrag?
För ni en nära diskussion med kunden i framtagningen av konceptet?
Hur ser ni på koncept som arbetsmetod?

•
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