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Det är långt ifrån ovanligt att IT-system
levereras för sent och till mycket högre
kostnad än avsett. En vanlig orsak är

bristande kravställning.

En analogi

En person sitter på en restaurang och beställer
middag: “En portion mat, tack. Det skall vara
gott och innehålla kött”. Personen målar för sin
inre syn upp en tryffelspäckad hjortfilé. Kommer
förväntningen att infrias eller kan det lika gärna bli
köttbullar med gräddsås?

Kanske tillhör du dem som tror att personen med
största sannolikhet inte kommer att få vad denne
önskade. Kanske vill du också invända något i stil
med: “Så ospecificerat kan man väl inte beställa mat
om man redan vet vad man vill ha! ”.

Låt oss byta miljö. Platsen är nu ett kontor och
beställningen är: “Jag vill ha ett datorprogram. Det
skall gå att hantera fakturor med det”. Låter det
fortfarande lika konstigt?

Troligen kommer ett program som på något sätt
kan hantera fakturor att levereras. Skillnaden från
restaurangexemplet är att det kanske tar två år och
kostar ett antal miljoner kronor. Likheten är att det
med största sannolikhet inte kommer att vara vad
beställaren ville ha.

Otydlighet kan stå dig dyrt

När kraven är otydliga blir det upp till leverantören
att försöka gissa vad beställaren egentligen önskar.
Om leverantören dessutom är pressad att leverera

Äntligen leverans! Frågan är om programmet för att
”hantera fakturor” både kan betala och skicka fakturor,
eller om det bara kan göra en av sakerna. Baserat på
beställningen är båda alternativen rätt.

till lägsta pris är det möjligt att denne inte har
råd att ta reda på vad som egentligen önskas, utan
istället gör en tolkning av kraven som är så billig
som möjlig att realisera. Som kund har man då
svårt att hävda att man inte fått det man beställt,
och tilläggsbeställningar utanför avtalet går ofta på
löpande räkning med ett högt timpris.

Jaså, du vill utöka systemet med den där lilla (tycker
i alla fall du) vitala funktionen som gör att det går
att använda i just din verksamhet?

Det redan dyra programmet blev just ännu dyrare,
och dessutom kan det inte införas i verksamheten
enligt tidsplanen. Indirekta kostnader på grund av
förseningar kan mycket väl överstiga priset på både
tillägget och grundprogrammet.
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Testat och klart, men obrukbart

Även om kraven formuleras enligt konstens alla
regler, utan motsägelser eller missförstånd, betyder
det inte att det är rätt krav. Ett system kan till fullo
uppfylla sin specifikation och ändå vara obrukbart.
Därför är det viktigt att inte bara granska det
konstruerade systemet gentemot kravspecifikationen,
utan också redan på ett tidigt stadium stämma
av specifikationens krav gentemot den miljö och
verksamhet där systemet ska användas.

“Hallå där! Vi kravställde förvisso “ett regnskydd med tak
över huvudet”, men det var inte riktigt så här vi menade!”

Utan en tillräckligt bra kravspecifikation har man
helt enkelt ingen kontroll över vare sig systemet eller
situationen. Om du inte vet hur systemet ska bete
sig, vet du då vad du kan använda det till? Var skall
det användas i organisationen, och av vem? Vad är
den förväntade verksamhetsnyttan?

Att skriva bra krav är svårt, men det
är väl värt investeringen

Det är viktigt att vara medveten om att ett stort
antal listade krav inte nödvändigtvis innebär en bra
kravspecifikation. Det är till exempel lätt att skriva
felaktiga eller irrelevanta krav. Vidare innehåller en
kravspecifikation ofta hundra- eller tusentals krav,
vilket medför en överhängande risk att två eller flera
krav helt eller delvis säger emot varandra.

Inom kravteorin råder någorlunda enighet rörande
vilka egenskaper krav och kravspecifikationer bör

ha. I verkligheten är det dock en konst att lyckas
formulera kraven på ett sätt så att de inte misstolkas.

Det gäller även att hitta rätt nivå. Kraven ska vara
så detaljerade att slutanvändarnas behov uppfylls,
men samtidigt så övergripande att de inte låser
leverantören till en suboptimal lösning.

Att det är svårt att skriva bra krav är dock inget bra
skäl att låta bli att försöka. En specifikation som har
vissa brister är bättre än ingen alls. En tillräckligt
tydlig kravspecifikation gör det lättare för potentiella
leverantörer att åstadkomma en rimlig uppskattning
av hur lång tid det kommer ta och vad det kommer
att kosta att konstruera systemet, vilket naturligtvis
gynnar både beställaren och leverantören.

Tiden man lägger på att göra en ordentlig spec-
ifikation är väl investerad, men arbetet måste
göras innan kontraktet skrivs på. Det kan känn-
as som att arbetet står still eftersom “det bara
skrivs en massa dokument och diskuteras hela
dagarna”, men ju bättre kravspecifikationen är,
desto större är sannolikheten att ett användbart
system kommer att levereras i tid och enligt budget.
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