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Abstract 

The use of mobile devices has during the last years expanded and on the market you can see 

a huge amount of applications. The development of mobile applications differs from 

traditional systems development since mobility infers that mobile applications can be used 

in different technological and social contexts. Although previous research has recognized 

that mobility can present mobile application developers with certain challenges, empirical 

studies of how problems arise and how they can be handled has thus far been limited. In 

this study we focused on the requirements engineering process from a development view 

with the purpose of finding challenges emerging in the development process. The study is 

based on a qualitative case study that employed semi-structured interviews with  both 

project managers and system developers active in the requirements process. The data 

gathering included seven participants from five different companies. The results of the 

study showed that there is a huge lack in methodology usage when developing mobile 

applications. Most of the requirements were focused on technical issues with developing 

mobile applications. It was hard to take into account the user needs since they were hard to 

anticipate. The respondents felt that the relationship with the customer was most important 

when developing, nor was it important to identify the end users. The developers often 

expressed that customers lacked sufficient knowledge, and that the customer had not had 

time to mature when it comes to mobile application development. In the study we concluded 

that developers need to direct more attention towards finding the end users, identify their 

needs, and more work towards developing a methodology that focuses on that. 

 

Förord 

Vi vill tacka alla medverkande i studien för att de visade stort intresse och engagemang. Vi 

vill även rikta ett stort tack till vår handledare Daniel A. Skog för att han motiverat och 

inspirerat oss under den här tiden. Utan er hade vår studie inte varit genomförbar. Slutligen 

vill vi också tacka varandra för all tid vi lagt ner och för alla roliga stunder det innefattat. 
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1.Inledning 

Sedan den första smarta telefonen kom ut på marknaden har användningen växt 

explosionsartat. Användandet av mobila enheter baseras på de applikationer som finns 

tillgängliga, vilket gör de till en essentiell del för att hålla användandet av mobila enheter 

levande och aktuellt. I takt med att den smarta telefonen har blivit en självklar del i vardagen 

har utvecklingen av mobila applikationer blivit populärare. Applikationer till mobila enheter 

är ett relativt nytt område inom systemutveckling. Det skiljer sig från traditionell utveckling 

av informationssystem som fokuserar på mer stationära enheter så som datorer. Den 

traditionella systemutvecklingen har varit aktuell länge, vilket innebär att det hunnit växa 

fram formaliserade metoder för att hantera svårigheter och problem. Utveckling av mobila 

applikationer är däremot så pass nytt att det ännu är ett relativt orört område inom 

informatikämnet till skillnad från traditionell systemutveckling. Det är viktigt att förstå vilka 

skillnader det innebär att utveckla mobila applikationer. Då är mobilitet en stor påverkande 

faktor att ta hänsyn till. Att vara mobil innebär att applikationen i hög grad måste kunna 

anpassa sig till en föränderlig omgivning utöver många andra påverkande faktorer som är 

svåra att förutse. Det finns flera utmaningar med att utveckla mobila applikationer som har 

identifierats i tidigare forskning. 

Wasserman (2010) belyser forskningsfrågor inom detta ämnesområde som ännu inte har 

adresserats. En av dessa frågor är huruvida gränssnitt för mobila applikationer kräver en 

speciell designprocess som underlag för att ta hänsyn till olika användarmönster. Det är en 

fråga som stärker det faktum att utveckling av mobila applikationer inte är lika utforskat som 

traditionell systemutveckling där det redan finns många olika metoder att anta för alla faser i 

utvecklingsprocessen. Kravhantering är en viktig fas i utvecklingsprocessen där det gäller att 

ta hänsyn till målgruppen och dess användarmönster. Fasen innebär att fånga krav, behov 

och önskemål som ligger till grund för de riktlinjer produkten ska utvecklas efter samt att 

utvärdera produkten med hjälp av kraven. Detta är en fas i utvecklingsprocessen som innebär 

svårigheter i såväl utveckling av mobila applikationer som traditionell systemutveckling. 

Holmström och Sawyer (2011) menar att många svårigheter som varit aktuella inom 

traditionell systemutveckling för mer än 50 år sedan är minst lika aktuella idag. Att 

kravhantering är svårt att applicera i utvecklingsprocessen blir dessutom en större utmaning 

då mobilitet blir en påverkande faktor. Vi relaterar detta till Wassermans (2010) 

frågeställning om mobila applikationer kräver en speciell process för att ta hänsyn till de 

olika användarmönster som finns. 

Denna studie undersöker de utmaningar som utveckling av mobila applikationer medför 

med ett fokus på kravhantering och därmed hur processer kan se ut för att anpassa produkter 

till dess användare. Det finns mycket kunskap att ta del av om traditionell systemutveckling, 

men långt ifrån lika mycket kunskap finns idag tillgänglig om utveckling av mobila 

applikationer. Även om tidigare forskning har identifierat många utmaningar så har den 

hittills erbjudit få potentiella tillvägagångssätt för hur dessa utmaningar kan bemötas. Med 

detta som utgångspunkt genomförde vi en fallstudie där vi undersökte hur personer som 
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arbetar med utveckling av mobila applikationer tar sig an de utmaningar som identifierats i 

tidigare forskning relaterat till kravhanteringsfasen. 

1.1 Problemformulering 

Under vår utbildning har vi lärt oss mycket om traditionell systemutveckling och hur den 

typen av system kan förändra och påverka organisationer. Vi har däremot inte utforskat 

systemutveckling för mobila enheter i samma utsträckning och blev därför nyfikna på vilka 

skillnader som finns. Det har alltid funnits problem och utmaningar med systemutveckling 

och att addera mobilitet gör det till ett ännu mer komplext område att utveckla inom. 

Utvecklare av mobila applikationer står därför inför flera utmaningar för att ta hänsyn till de 

påverkande faktorer mobilitet inkluderar. Mobilitet gör det möjligt att använda en produkt i 

varierande omgivningar vilket måste bearbetas genom att fånga krav. Det finns dock inga 

formaliserade metoder eller tillvägagångssätt för att hantera dessa utmaningar jämfört med 

vad det finns inom traditionell systemutveckling. I vår studie vill vi därför undersöka hur 

utvecklare av mobila applikationer ser på de utmaningar de ställs inför och hur de tar hänsyn 

till dem. Den frågeställningen vi därmed valt att fokusera vår studie kring är som följer: 

 Vad   finns   det   för   utmaningar   med   kravhantering   för   utveckling   av   mobila 

applikationer? 
 

1.2 Syfte 

Baserat på problemformuleringen är syftet med denna uppsats att ta reda på vilka 

utmaningar mobilitet inkluderar vid utveckling av mobila applikationer med fokus på 

kravhanteringsfasen. Mobilitet innebär att vara anpassningsbar till en föränderlig omgivning 

och det finns olika sätt att ta hänsyn till det. Vi önskar att få en förståelse för hur olika 

utvecklingsföretag tar sig an utmaningarna för att sedan kunna jämföra och koppla detta till 

relaterad forskning. 

1.3 Avgränsning 

Baserat på relaterad forskning avgränsade vi till vårt fokusområde för studien. Detta för att 

undvika att resultatet skulle bli för spretigt och svårt att dra slutsatser kring. Vi riktade fokus 

på hur utvecklingsföretag arbetar med kravhantering vid utvecklingsprojekt för mobila 

applikationer. Med hjälp av relaterad forskning kunde vi identifiera flera faktorer som ansågs 

vara utmaningar för just utveckling av mobila applikationer som vi valde att belysa i vår 

studie. Vi fokuserade på ämnet ur ett utvecklingsperspektiv till skillnad från ett 

användarperspektiv. Vi ville därmed samla infomration till studien från personer som arbetar 

med utveckling av mobila applikationer och kommer i kontakt med kravhantering. Målet var 

att avgränsa oss till personer med kompetens inom området trots olika befattning inom 

utvecklingsprojekten. 
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2. Metod 

I denna sektion kommer vi presentera vårt val av metod och vilket tillvägagångssätt vi 

tillämpade för att genomföra studien. Vi kommer även gå igenom vilken typ av studie vi 

gjorde, hur den konstruerades och hur studien genomfördes. I den avslutande delen av 

sektionen kommer vi även att reflektera över den metod vi valt samt framföra hur vi 

hanterade kritik som riktats mot metoden. 

2.1 Metodval 

Inför valet av metod utgick vi från uppsatsens syfte, problemformulering och frågeställning. 

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur utvecklare i utvecklingsprocessen  tar 

hänsyn till de utmaningar kravhantering medför. Detta ämnade vi att göra genom att samla 

information om kravhanteringsfasen. Baserat på detta gjorde vi en fallstudie, som är till 

fördel när hur- och varförfrågor ställs (Yin, 2007). Målet med studien var att samla in 

datamaterial relaterat till frågeställningen och göra generella antagande om hur 

kravhantering för mobila applikationer ser ut. En fallstudie passade oss bra eftersom 

resultatet skulle bli en teori baserad på insamlat datamaterial. 

En fallstudie kan vara enkel eller multipel där skillnaderna är hur designen av studien 

utformas. Även om det är olika varianter av en fallstudie så faller de inom samma 

metodologiska ramverk (Yin, 2007). Vi gjorde en multipel fallstudie som innebär att vi hade 

flera fall i vår studie. Yin (2007) ger ett exempel på en multipel fallstudie där en ny kursplan 

för skolor undersöks, där räknas varje skola som ett fall. Eftersom vi undersökte samma 

fenomen på olika  företag räknas de olika företagen som egna fall vilket betyder det att 

fallstudien klassas multipel. Resultatet av en multipel fallstudie anses ofta mer övertygande 

och robust än en enkel fallstudie som endast täcker ett fall (Yin, 2007). Nästa steg blev att 

utforma ett tillvägagångssätt för att utföra fallstudierna vilket förklaras närmare i nästa del. 

2.2 Datainsamling 

Efter att vi hade bestämde oss för att genomföra en fallstudie beslutade vi vilken 

datainsamlingsmetod vi skulle använda. Baserat på frågeställningen valde vi att göra 

intervjuer. Beslutet stod mellan observationer eller intervjuer, men i och med att vi hade 

begränsad tillgång på tid och resurser utförde vi intervjuer eftersom observationer är mer 

krävande i det avseendet (Hartman, 1998). Beslutet blev således att genomföra kvalitativa 

intervjuer för att samla in data. Följande delar kommer att gå igenom tillvägagångssätten för 

att göra en förberedande litteraturgranskning, utformandet av en intervjuguide, urvalet av 

respondenter, genomförandet av datainsamlingen och slutligen bearbetningen av 

datamaterialet. 

 
2.2.1 Förberedande litteraturgranskning 

Backman (1998) menar att litteraturgranskning är en process som är till stor hjälp vid 

uppsatsskrivandets viktiga faser som val av metod och analysteknik. Vi började vår 

litteraturgranskning ur ett brett perspektiv och jobbade oss sedan ner mot ett mer fokuserat 



7  

och koncentrerat område som relaterade till probremformuleringen. Vid 

litteraturgranskningen tog vi del av relaterad forskning för att få en omfattande bild av 

ämnesområdet. Vi samlade information från vetenskapliga artiklar, böcker samt uppsatser på 

kandidat- och masternivå. Vi kände att detta var en väldigt värdefull process för oss då vi i 

efterhand kunde känna oss mer säker på området och dess historik. Litteraturgranskningen 

var en förberedande fas inför utformningen av en intervjuguide. Baserat på frågeställningen 

och relaterad forskning kunde vi identifiera relevanta teman för intervjun. Det gjorde också 

att vi kunde ställa lämpliga följdfrågor och få mer detaljerad information från respondenten. 

 
2.2.2 Intervjuguide 

Vi använde oss  av semi-strukturerade intervjuer, vilket innebär att intervjun baseras på 

öppna frågor som är formulerade i förväg (Hartman, 1998; Mathers, Fox & Hunn, 1998). De 

öppna frågorna täckte ämnesområdet och dessa utgjorde intervjuguiden (går att läsa i sin 

helhet i bilaga 1). Frågorna uppmuntrade respondenten att tala fritt om ämnet, samtidigt 

kunde vi ställa spontana följdfrågor beroende på respondentens svar (Mathers, Fox & Hunn, 

1998; Dalen, 2008). Vi ansåg även att det var viktigt att frågorna i intervjuguiden framhävde 

ett tematiskt och dynamiskt syfte. Enligt Kvale och Brinkman (2009) innebär det att frågorna 

ska generera relevant information till studien och hjälpa till att skapa en bra dynamik i 

samtalet mellan intervjuaren och respondenten. Vi strukturerade upp intervjuguiden i tre 

delar som vi kallde inledande frågor, kärnfrågor och avslutande frågor. De inledande och 

avslutande frågorna var av enklare karaktär för att få respondenten att känna sig bekväm och 

hamna i rätt stämning (Hartman, 1998). Kärnfrågorna var mer fokuserade på ämnesområdet 

och innefattade mer specifika frågor för att få informativa svar till datainsamlingen. För att 

hålla en röd tråd genom kärnfrågorna använde vi oss av tematisering. Dalen (2008) menar 

att tematisering är en vanlig form för att framställa intervjuguider och med den 

rekommendationen delade vi upp kärnfrågorna i olika teman. Denna tematisering 

underlättade också efterarbetet med den insamlade datan. Eftersom materialet hade 

koppling till olika teman blev det enklare att få en överblick och se samband. 

2.2.3 Urval 

Efter att vi valt metod och tillvägagångssätt för vår studie gjorde vi urvalet av respondenter 

till intervjuerna. Vi gjorde ett ändamålsenligt urval som innebär att det ska finnas en idé 

bakom valet av individer och att dessa ger stöd för forskningen (Hartman, 1998). Vi gjorde 

ett ändamålsenligt urval eftersom vi hade ett specifikt ämnesområde att samla in data om. 

Det var därför självklart för oss att välja respondenter som kunde ge oss svar med relevant 

information till ämnet. Vi började söka efter personer med kompetens inom utveckling av 

mobila applikationer genom att ta kontakt med företag som arbetade med detta. Vi 

begränsade oss till utvecklingsföretag i Umeå och Skellefteå för att underlätta att utföra 

personliga intervjuer. Vi fick kontakt med ett antal företag som varierade i storlek och 

kompetens, men gemensamt var att alla arbetade med utveckling av mobila applikationer. Vi 

hade sedan intervjuer med sju personer från fem olika företag, som kom i kontakt med 

kravhantering i utvecklingsprocessen. Individerna som intervjuades hade en spridning med 
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olika mycket erfarenhet och olika befattningar (se tabell i figur 1) men med ett gemensamt 

perspektiv relaterat till frågeställningen. Vi tyckte det var positivt att vi fick stor spridning på 

de medverkande företagen och individerna. Att vi endast tog kontakt med personer som hade 

kompetens inom ämnesområdet belyser att urvalet var ändamålsenligt. 

 
2.2.4 Genomförande av datainsamling 

Intervjuerna genomfördes ute på företagen på respondentens kontor eller i ett konferensrum 

för att respondenten skulle känna sig bekväm i sin vardagliga miljö. En av intervjuerna blev 

dock ett undantag då vi på grund av tidsbrist inte hade möjlighet att träffa respondenten 

personligen, då gjorde vi en telefonintervju istället. Att respondenten kände sig lugn och 

bekväm i intervjusituationen var viktigt för oss då det annars fanns en risk att omgivningen 

kunde påverka huruvida svaren blev sanningsenliga eller ej (Mathers, Fox & Hunn, 1998). Vi 

informerade alltid respondenten i förväg att deltagandet i studien var anonymt och frivilligt. 

Längden på intervjuerna varierade men var ca 30 minuter lång där differensen främst 

berodde på hur omfattande svar respondenten gav på de öppna frågorna. Med tillåtelse av 

respondenten spelade vi in intervjuerna och inspelningarna användes sedan för att 

transkribera intervjuerna (Hartman, 1998). Vi ansåg dessutom att det var viktigt att vi båda 

medverkade under intervjuerna, främst för att vi kunde komplettera varandra i 

frågeställningarna och ställa spontana följdfrågor. Det var också bra att båda kunde få en bild 

av datamaterialet i ett så tidigt skede som möjligt för att underlätta den efterföljande 

analysen. Vi kunde dessutom dela på ansvaret att dokumentera sådant som inte fångades på 

ljudinspelningarna så som gester eller illustrationer respondenten gjorde för att förtydliga 

sina svar på frågorna. 

 
 

Respondent Befattning Förkortning 

A Utvecklare & Projektledare AUP 

B Projektledare BP 

C Utvecklare CU 

D Utvecklare DU 

E Projektledare EP 

F Utvecklare & Projektledare FUP 

G Projektledare GP 

Figur 1. De sju respondenterna hade en spridning i ålder, befattning och erfarenhet. Alla 

respondenter kom på något sätt i kontakt med kravhantering i utvecklingsprocessen och 

kunde vara allt från teknisk chef, VD, egenföretagare, affärsutvecklare till utvecklare för 

iOS eller Android. För att hålla anonymitet i undersökningen har vi valt att dela in 

respondenterna i antingen utvecklare, projektledare eller båda. Några av respondenterna 
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hade kommit i kontakt med traditionell systemutveckling tidigare och några hade endast 

arbetat med utveckling av mobila applikationer. Vi ansåg att det inte var relevant att ange 

vilka respondenter som arbetade på samma företag för att bevara respondenternas och 

företagens anonymitet. 

 
2.2.5 Bearbetning av data 

Vid bearbetningen av det insamlade datamaterialet tillämpade vi kodning och tolkning, vilket 

rekommenderas av Saldana (2008), Hartman (1998) och Yin (2007). Genom att arbeta på 

detta sätt kunde vi strukturera datamaterialet, sammanfatta ett resultat och slutligen tolka 

materialet i form av analys och reflektion. Yin (2007) skriver att det finns ett behov av att ha 

en strategi vid bearbetningen av datamaterialet då det annars finns risk att projektet stannar 

av. Vi tillämpade vissa rekommendationer Saldana (2008) skriver om i sin guide för att 

bearbeta kvalitativ  data. I den process han beskriver ämnar forskaren att gå från något 

särskilt till något mer generellt, likaså från något verkligt till något som är abstrakt, något vi 

hela tiden hade i åtanke vid bearbetningen (se figur 3). Att arbeta fram en generell bild av 

datamaterialet gjorde vi genom olika cykler där vi kodade och sorterade materialet efter 

gemensamma egenskaper. Tanken med kodningen var att hitta mönster som visar sig i 

materialet. Koderna vi använde var korta och innehållsrika ord som beskrev olika egenskaper 

i materialet. Cyklerna upprepades och bearbetades tills vi såg återkommande koncept i 

materialet, det var utifrån koncepten vi senare kunde utveckla en genenerell teori kring 

materialet (Saldana, 2008). 

Efter att intervjuerna var genomförda transkriberades de. Transkriberingarna låg  till 

grund för tillvägagångsättet vi beskriver ovan. När vi kodade datamaterialet hade vi stor hjälp 

av de teman vi använt oss av i intervjuguiden och började sortera upp datamaterialet efter 

dessa. Vi började med några få intervjuer och lät nya kategorier växa fram under tiden. 

Materialet bearbetades i tre cykler och delades slutligen in i fem kategorier med tillhörande 

koder. Figur 2 visar hur detta kunde se ut. Kategorierna sammanfattades till resultat som låg 

till grund för analysen. För oss var det viktigt att hela tiden vara koncisa och använde därför 

en lathund som förtydligade vad varje kod betydde med exempel på vad som skulle kunna 

kodas efter det (Saldana, 2008). 

 
 

Citat från insamlat datamaterial Kod 

“[1] Slutanvändarna är ju alltid viktigast. Vem man gör dom för. [2] 
Det kan man ju ta olika långt beroende på omfattning och hur 
mycket tid vi har och vad det är för förutsättningar. Vi måste ju alltid 
kunna anpassa oss.” - BP 

1.INSAMLING 

2.BEGRÄNSNING 

Figur 2. Exempel på hur kodningen såg ut under kategorin Kravhantering. 
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Figur 3. Visar en överskådlig bild av resultatet för bearbetningen av datamaterialet. Den 

beskriver hur vi arbetat från något verkligt som är våra transkriberingar till kategorier 

som blivit generella koncept. 

2.3 Metodkritik 

Fallstudier kritiseras av vissa då de menar att metoden saknar noggrannhet eftersom 

forskaren inte följer några systematiska procedurer. Det kan leda till slarv, tvivelaktig data 

eller att en enskild individs åsikter står för en generell teori (Yin, 2007). Det ska dock noteras 

att det även skulle kunna ske vid genomförande av experiment, enkätundersökningar eller 

vid granskning av tidigare forskning (Yin, 2007). För att upprätthålla noggrannhet var vi 

noga med att inte förkasta insamlad data i ett för tidigt skede. Vi tyckte det var viktigt att 

undvika att påverka respondenterna under intervjuerna och att senare i analysfasen undvika 

att generalisera något endast en eller ett fåtal respondenter uttryckte. Det går också att 

kritisera att det är svårt att generealisera något utifrån fallstudier. Yin (2007) menar att ett 

resultat sällan baseras på ett utfall utan på flera. Därmed motiverades det att vi gjorde en 

multipel fallstudie. För oss baseras då resultat, analys och teori på fenomen som visat sig i 

flera av de fall vi studerat. Tanken med den teori vår studie resulterar i är inte genrellt för 

hela populationen utan belyser problem som är generella bland de respondenter som deltagit 

i studien och fungerar som ett tillägg för den relaterade forskning vi tagit del av (Yin, 2007). 

Det finns också kritik som går att rikta mot det ändamålsenliga urvalet. Eftersom vi 

kontaktade utvecklingsföretag påverkades valet av person att intervjua på vem som passade 

in på vår beskrivning i kombination med vem som hade tid att träffa oss. Det kan i vissa fall 
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ha orsakat bortfall av relevanta respondenter på grund av tidsbrist. För att påverka 

spridningen av respondenterna försökte vi hitta personer med olika befattning på olika 

företag. Vi märkte att de personer vi kontaktade på företagen var mån om att välja ut rätt 

respondent till vår studie och arbetade för att kunna besvara våra frågor ur olika 

utvecklingsperspektiv. Vi har även under bearbetningen av datamaterialet inte märkt att 

spridningen skulle blivit ojämn eftersom respondenterna varierade i ålder, befattning, 

kompetens och bakgrund. Den enda faktorn som inte varierade var kön då alla respondenter 

vi fick kontakt med och som kunde medverka i studien var män. Vi hade önskat att ha en 

bättre könsfördelning men eftersom det överlag är en majoritet av män i  branschen  är 

utfallet inte så överraskande. För att undvika att ställa ledande frågor vid intervjuerna hade 

vi stöd av intervjuguiden. Vi tog del av olika rekommendationer från Dalen (2008) och 

Hartman (1998) för att utforma intervjuguiden så att frågorna inte riskerade att feltolkas 

vilket i så fall kunde leda till felaktiga svar. Om vi inte hade bearbetat frågorna så noga i 

förväg hade det insamlade datamaterialet varit tvivelaktigt och i värsta fall oanvändbart för 

att skapa en teori. Vid utformningen av intervjuguiden var det också en fördel att vi var 

pålästa inom ämnet tack vare den relaterade forskning vi tagit del av. Då kände vi oss pålästa 

inom området och undvek att vi själva skulle missförstå respondenterna då de svarade med 

termer och begrepp som är specifika för området. 
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3. Relaterad forskning 

I den här sektionen kommer vi att presentera och tolka tidigare forskning inom området. Vi 

kommer börja med att redogöra för hur kravhantering bearbetats i traditionell 

systemutveckling och vilka problem som identifierats inom det området. Vi kommer fortsätta 

med utveckling av mobila applikationer och vilka svårigheter som finns i det specifika 

området. Vi kommer presentera några faktorer som lyfts fram i tidigare forskning som 

handlar om påverkan av ett föränderligt kontext, att mobila användare har olika 

användarmönster som bör tas hänsyn till samt utvärdering kopplat till kravhantering och 

kvalitet. Vi kommer att identifiera svårigheter och brister relaterat till forskningen. 

3.1 Kravhantering i traditionella systemutvecklingsprocesser 

System som utvecklades på 1960- och 1970-talet utvecklades och implementerades utan 

några metoder eller strategier. Vikten i utvecklingen lades på programmeringen och hur olika 

tekniska svårigheter skulle lösas. Med tekniska svårigheter menas exempelvis hur den 

begränsade hårdvaran på den tiden hanterades. Utvecklare var duktiga på datorer och dess 

teknik men hade ofta en dålig förståelse för hur de sociala kontext som systemen skulle 

implementeras i såg ut. Det var sällan användarnas behov identifierades. Detta ledde till att 

systemen ofta var dåligt anpassade till det tänkta syftet. Sättet dessa projekt utvecklades på 

var ofta väldigt individuella beroende på utvecklare, vilket ledde till att det inte fanns någon 

kontroll eller ledning över projektet (Avison & Fitzgerald, 2003). Dessa begränsningar ledde 

till att  utvecklingsprojekt började använda sig av mer strikta tillvägagångssätt i form av 

metoder. Metoderna fokuserade på att identifiera faser och steg som skulle förbättra 

ledningen av projekten  och introducera disciplin in i utvecklingen (Avison & Fitzgerald, 

2003). 

Mycket fokus lades på resultaten istället för själva utvecklingsprocessen (Loucopoulos & 

Karakostas 1995), men med tiden har resurser inom systemutveckling och forskning skapat 

innovativa lösningar för att hantera problemet. Detta genom att hela tiden förbättra 

utvecklingsprocesser och att identifiera steg och faser. Genom att analysera och utvärdera 

problem som uppstår i utvecklingsprocesserna har det med tiden utformats flertalet 

formaliserade metoder. Det är dock fortfarande många systemutvecklingsprojekt som 

misslyckas trots den ökade uppmärksamheten för metodinnovation (Avison & Fitzgerald, 

2003). Många problem som uppstår i samband med systemutvecklingsprocesser är 

fortfarande lika aktuella på 2010-talet som de var på 1960-talet (Holmström & Sawyer 2011). 

Detta motiverar till ytterligare forskning inom området för att så småning om kunna 

presentera och introducera tillvägagångssätt som är anpassningsbara till alla olika 

situationer, i takt med att tiden förändrar och förbättrar både kunskap och resurser inom 

området. 

Systemutveckling och de processer det innefattar har med tiden också fått mer plats i det 

offentliga rummet eftersom i princip allt och alla berörs av området och informationssystem 

på något sätt (Smith, 1993). När en systemutvecklingsprocess inleds är det en god idé och 

näst intill ofrånkomligt att använda sig av modellering. Det innebär att ta fram en modell för 
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det problem det framtida systemet ska lösa och att föreställa sig världen på ett avgränsat sätt 

utifrån det. För informationssystem innebär det att formulera regler och riktlinjer som 

beskriver det förväntade konceptet för systemet. Världsbilden som framställs genom 

modellering i systemutvecklingsprocessen kan kopplas samman med begreppet kravfångst 

som innebär att skapa en bild av kundens och användarens behov och önskemål. De krav 

som fångats in används sedan för att utforma ett informationssystem med egenskaper och 

funktioner som lever upp till detta (Holmström & Sawyer, 2011). 

Sammanfattningsvis så har traditionell systemutveckling varit aktuellt länge och haft tid 

att utforma metoder och strategier för att effektivisera och strukturera arbetet. När ett 

utvecklingsprojekt inleds är det vanligt att på något sätt formulera koncept som vägleder 

projektet att nå det önskade resultatet. Att ha dessa riktlinjer, eller liknande, är som sagt 

vanligt, men att följa dessa garanterar inte att projektet kommer bli lyckat. I den traditionella 

systemutvecklingen har det identifierats hinder i form av exempelvis hårdvara som begränsar 

vad som kan realiseras. Det som från början initierats i konceptet för produkten som ska 

utvecklas kan då behöva formuleras om. Att utveckla en modell för produktens tänkta 

koncept är en del i kravhanteringsfasen i utvecklingsprocessen. 

 
3.1.1 Att fånga & hantera krav 

Kravhantering anses vara av en socialt konstruerande natur. Att fånga in krav är den fas i 

utvecklingsprocessen som inkluderar de behov och önskemål användaren har. Tanken är att 

bygga upp en modell av hur användarnas omgivning och sociala sammanhang kommer att se 

ut. Det förtydligar det koncept som systemet utvecklas för att leva upp till. Holmström och 

Sawyer (2010) poängterar dock att det ibland kan finnas en viss konflikt mellan vilka behov 

och önskemål som bör anses som de verkliga och vad som bör prioriteras. Det är alltså med 

hjälp av kravhantering som den sociala naturen identifieras i ett försök att uppfylla systemets 

tänka syfte. Det är mycket värdefullt att genomföra en bra och omfattande kravfångst för att 

kunna färdigställa en produkt som kunden och användaren är nöjd med. Det är dock ofta 

som utvecklare väljer att förminska eller helt och hållet ignorera kravhantering för att 

underlätta för sig själv. Det finns också argument från utvecklare att de undviker kravfångst 

för att förenkla sin relation till kunden. Att konflikter mellan olika användares behov inte 

uppmärksammas och till och med avsiktligt ignoreras av utvecklare minskar värdet på 

kravhanteringen avsevärt. 

Att inte fånga in krav från kund eller användare men ändå ha med kravhanteringsfasen i 

utvecklingsprocessen innebär att utvecklarna får gissa sig fram till dessa. Kravhantering blir 

då en fas för dokumentering för vad utvecklarna tror sig veta istället för hantering av de 

verkliga krav som kund och användare ställer på systemet (Holmström & Sawyer, 2010). Att 

genomföra kravhantering med användarna är viktigt för att förstå hur de förväntar sig att 

systemet ska fungera. Det Holmström och Sawyer (2010) försöker förklara med att 

kravfångst är av en social natur är en önskan att samla information om det sociala för hur ett 

system kommer användas och därmed kunna förutse olika sociala kontext. Det är viktigt att 

göra kravhantering i utvecklingsprojekt för att få en bild av produktens koncept och det är 

ännu viktigare att det tas hänsyn till de insamlade kraven under hela utvecklingsprocessen. 
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3.1.2 Utvärdering & kvalitet 

Att kontrollera programkod och bevisa att system är utformade på ett korrekt sätt är en 

målsättning många strävar efter och det har varit en utmaning ända sedan 1960-talet. Smith 

(1993) myntade uttrycket programverifiering och menar med det att även om ett system 

utvecklas och testas till det optimala kommer det alltid finnas en mänsklig faktor som inte 

går att förutse. Det finns med andra ord inga garantier för att systemet kommer fungera 

felfritt även om programkoden anses korrekt. Korrekthet hos ett system kan vara att göra det 

som är avsiktligt, något som är mätbart för ett system som har ett tydligt formulerat syfte. Då 

systemets syfte kan variera beroende på användare och situation ligger svårigheten med att 

uppnå korrekthet i att bestämma vems syfte som är det verkliga. Den  mänskliga 

interaktionen med systemet har således en avgörande roll för huruvida systemet anses uppnå 

kvalitet eller ej (Smith, 1993). 

Att utvärdera ett system och bestämma dess kvalitet är svårt. Det finns flera aspekter att ta 

hänsyn till mer än att bara kontrollera kod. Dahlbom och Mathiasson (1993) tar upp olika 

aspekter de kopplar till hur kvalitet uppnås hos en produkt. Dessa aspekter är till exempel 

estetik, funktionalitet och symbolik. De menar att även om en produkt fungerar som den är 

tänkt, alltså att koden är kontrollerad och verifierad så har också upplevelsen av produkten 

stor inverkan på produktens kvalitet. Om en produkt inte är estetiskt tilltalande så kommer 

den inte ge ett bra intryck, vilket bidrar till en negativ upplevelse. Likaså kommer produkten 

inte ge en bra upplevelse ifall den har bristande funktionalitet. Med detta menas att 

produkten gör det den är till för men att den kanske gör det på ett krångligt sätt eller att det 

inkluderar många moment som inte är nödvändiga. Symbolik hos en produkt är viktig i och 

med att det kan finnas vissa trender som ger ett symboliskt värde. Det kan innebära att 

kunden väljer en viss produkt efter symbolik snarare än att den är funktionell eller estetiskt 

tilltalande (Dahlbom & Mathiasson, 1993). 

Utvärdering av ett system kan alltså ses ur ett brett perspektiv som inkluderar flertalet 

aspekter. Här finns både tekniska och sociala aspekter att ta hänsyn till. Det är svårt att 

definiera vad som är kvalitet och vad som kommer att upplevas som kvalitet för användaren 

då det är ett brett begrepp som är svårt att definiera. Ovan har vi redovisat de aspekter vi 

identifierat. 

3.2 Utveckling av mobila applikationer 

Mobila enheter är numera en viktig och i princip självklar del i det vardagliga livet i samband 

med att de blir allt smartare. En smart telefon är en mobil enhet som erbjuder multipla och 

avancerade funktioner i form av applikationer, utöver standardfunktioner som samtal, röst- 

och textmeddelanden. Utvecklare av mobila applikationer har flera olika aspekter att ta 

hänsyn till för att få deras produkter att vara användbara och kunna anpassas till de krav 

användare ställer. Mobila enheter kan användas på många olika sätt vilket gör det svårt att 

förutse hur en framtida produkt kommer användas. Att användning av mobila enheter 

dessutom ökar och blir en större del av vardagen gör att kraven på anpassningsbarhet ökar. 

Smarta telefoner och de applikationer som utvecklas till dem måste kunna anpassas så att 

användaren kan skräddarsy telefonen efter sina behov. Multipla funktioner ger möjlighet att 

individanpassa  enheten  genom  att  låta  användarna  lägga  till,  kombinera  och  ignorera 
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funktioner utifrån vad som är relevant för dem och passar deras livsstil (Barkhuus & 

Polichar, 2010). De krav som är viktigare för mobila applikationer än annan teknik är att de 

måste vara lätta att använda och flexibla (Coursaris & Kim, 2011). Mobila applikationer blir i 

och med det mer specifika i sin funktionalitet och utvecklingen går mot att skapa 

applikationer med mer avgränsade användningsområden. Det resulterar i att en mobil enhet 

kopplar ihop en samling av olika applikationer med specifika användningsområden. Det gör 

mobila enheter till individanpassade och universella verktyg för användarna (Barkhuus & 

Polichar, 2010). 

I och med att användningen av mobila enheter ökar blir alltså kraven på mobila 

applikationer fler och mer omfattande. Det innebär att utvecklarna har mer att ta hänsyn till 

för att tillfredsställa användarnas behov. Den smarta telefonen är ett exempel på en mobil 

enhet där användaren kan interagera med applikationer. Till skillnad från en traditionell 

telefon har användaren möjligheten att anpassa den smarta telefonen efter sina individuella 

behov. Det gör det till en väldigt flexibel enhet men den har många begränsningar i såväl 

hårdvara och mjukvara som utvecklare av mobila applikationer måste anpassa sig efter. 

 
3.2.1 Tekniska begränsningar & möjligheter 

Den smarta telefonen har gjort det möjligt att ha tillgång till funktioner, som tidigare endast 

gick att nå via en dator, var som helst och när som helst. Variationen av omgivning och hur 

användare går tillväga för att utföra uppgifter via den smarta telefonen gör design av 

användaranpassade applikationer till en stor utmaning. Ur ett kontextuellt perspektiv är det 

således svårt att förutse hur teknik används (Barkhuus & Polichar, 2010). Vid utveckling av 

mobila applikationer är det en utmaning att på bästa sätt ta vara på den begränsade 

skärmstorleken. Mobila användare vill snabbt utföra en enkel uppgift på sin mobila enhet 

och kan inte dra nytta av all den funktionalitet som exempelvis en traditionell 

webbapplikationen tillhandahåller. Det innebär att användargränssnittets design  blir 

viktigare än någonsin (Wasserman, 2010). För att utveckla en bra applikation är det viktigt 

att lägga fokus på användarupplevelsen. Användarupplevelse är ett begrepp som beskriver 

den den allmänna upplevelsen av en produkt och vad som sker i den aktuella omgivningen 

vid användande av den (Charland & Lerox, 2011). Användarupplevelsen för en mobil 

applikation påverkas av använbarhet och hur väl applikationen stämmer överens med 

användarens förväntningar. Många forskare har försökt identifiera ytterligare variabler som 

kan påverka det övergripande begreppet användbarhet, som inkluderar användarvänlighet 

och flexibilitet (Coursaris & Kim, 2011) 

Begränsningar som påverkar användarupplevelsen kan många gånger uppstå på grund av 

den hårdvara applikationen används på. Skärmstorlek, färgdjup, processor, batteritid och 

lagringsutrymme är exempel på faktorer som har med hårdvaran att göra och som kan 

påverka hur användaren upplever en applikation. Det är en kombination av detta som blir en 

avgörande faktor för huruvida användaren kommer vilja fortsätta interagera med 

applikationen eller ej (Charland & Leroy, 2011). Samtidigt som utvecklingen av mobila 

applikationer går framåt fortsätter de mobila enheterna att utvecklas vilket också är en 

utmaning för utvecklarna att ta hänsyn till. Nya typer av hårdvara ger nya möjligheter för de 

som utvecklar mjukvara så som mobila applikationer. Det gäller att vara i framkant så det är 
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viktigt att ta hänsyn till tekniska begränsningar och möjligheter för att utveckla 

framgångsrika mobila  applikationer. En mobil enhet så som en smart telefon är väldigt 

flexibel och anpassningsbar till användarens behov. Den kan skräddarsys med hjälp av 

applikationer för att tillgodose användaren med tjänster och funktionalitet. Mycket av det 

som tidigare krävde interaktion med en dator är nu tillgänglig på mobila enheter. En stor 

skillnad blir att den mobila enheten är rörlig och kan användas i olika sociala sammanhang 

och omgivningar som är svåra att förutse. Begränsningarna för de tekniska och sociala 

aspekterna är till exempel liten skärmyta eller att en smart telefon ofta används under korta 

stunder. Det gör att mobila applikationer inte kan erhålla samma komplexitet som ett system 

där användaren interagerar med en dator. Då detta innebär att systemet används i en mer 

kontrollerad och förutsägbar miljö i och med att datorer oftast är av mer stationär karaktär. 

 
3.2.2 Användarmönster & kontext 

Även om människor har samma sorts smarta telefoner med likadana funktioner så har de 

olika användarmönster. Alla använder sina smarta telefoner på individuella sätt som 

anpassas till unika behov och livsstilar. Det är i och med det ett faktum att användare mixar 

och matchar funktionaliteten på olika individuella sätt (Barkhuus & Polichar, 2010). Det 

finns alltså minst lika många olika användarmönster som det finns potentiella användare av 

en mobil applikation. 

För att förklara hur olika användarmönster kan skilja sig går det att lyfta in olika kontext 

som en påverkande faktor. Begreppet kontext innebär mer än bara en specifik plats. Det kan 

definieras av alla faktorer som är relevanta för att beskriva aktuell omgivning (Shilit & 

Theimer, 1994; Dey, 2001). Dey (2001) gör en liknelse för hur en föränderlig omgivning 

påverkar interaktionen människor emellan och mellan människa och system. Då människor 

kommunicerar baseras möjligheten att förstå varandra på olika faktorer så som ett 

gemensamt språk. För att denna interaktion mellan människor ska fungera måste de även 

kunna anpassa sig till aktuellt kontext. Som tur är så kan människor anpassa sig bra och göra 

underförstådda antaganden. Detta blir svårare vid interaktion med ett system då det inte kan 

göra underförstådda antaganden på samma sätt. Det innebär att systemet i ett tidigt skede 

måste utvecklas för att vara anpassningsbart till det kontext det ska användas inom. För 

system som används på mobila enheter ställer mobiliteten krav på systemet att vara 

anpassningsbart till ständigt föränderligt kontext. Även om en applikation produceras med 

ett koncept där användning ska ske i ett specifikt kontext, så kommer applikationen med 

största sannolikhet nyttjas på andra oförutsägbara sätt. Det är följden av att dessa mobila 

enheter tillåter användare att anpassa användningsområdet utifrån dem själva och aktuell 

kontext (Barkhuus & Polichar, 2010). Allt eftersom utvecklingen av mobila enheter och 

tjänster fortsätter att växa kommer det alltså bli allt mer värdefullt att förstå och ta hänsyn 

till individuella användarmönster (Verkasalo, 2009). Det är värdeskapande att vara 

medveten om kontext och att ta hänsyn till det diskuterades redan på 1990-talet (Schilit & 

Theimer, 1994). Begreppet kontextmedveten datorisering är högst aktuellt i det här 

sammanhanget då det innebär huruvida ett system kan anpassa sig efter miljö, människor 

och objekt i omgivningen samt hur dessa ändras med tiden. Kontextmedvetenhet hos till 

exempel  mobila  applikationer  kan  definieras  med  hjälp  av  tre  kategorier  av  funktioner 
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produkten kan tillhandahålla. Dessa förespråkar att applikationen ska presentera 

information och tjänster till användaren, automatiskt upprätthålla tjänster som tillgodoser 

användarens behov samt uppmärksamma information om aktuell kontext som stöd vid 

senare åtkomst (Dey, 2001). Att skapa system som tar hänsyn till kontext är en utmaning för 

utvecklare då de måste kunna anpassa sig till enskilda individer och dess olika aktuella 

kontext. 

3.3  Sammanfattning av relaterad forskning 

Ur ett historiskt perspektiv har systemutveckling bearbetats under en längre tid. Det har 

utformats modeller och metoder att använda vid utvecklingsprojekt som tar hänsyn till olika 

faser och steg i olika processer. En fas som är viktigt vid systemutveckling är kravfångst som 

innebär att framställa regler och riktlinjer för vilken funktionalitet systemet ämnar att 

tillgodose användaren med. Att fånga krav kan anpassas till två olika aspekter genom att se 

på krav ur ett tekniskt och socialt perspektiv. Det betyder att det kan ställas krav på vilken 

hårdvara som behövs och vad den ska klara av. Likaså bör det finnas krav som ser på de olika 

sociala sammanhang där systemet kan användas. Det kan till exempel vara att systemet ska 

vara användbart och kunna anpassas till olika användarmönster. En annan viktig del av 

systemutvecklingen är utvärdering som också bör ta hänsyn till de två aspekterna som 

nämndes tidigare. Systemet kan utvärderas genom att kontrollera kod på en teknisk nivå och 

genom att se över det sociala så som funktionalitet och estetik. 

I dagens samhälle är det vanligt med smarta telefoner vilket gör att olika system som 

tidigare endast gått att använda på en dator blivit tillgängliga på mobila enheter i form av 

applikationer. Det finns däremot begränsningar i den mobila världen som identifierats i 

tidigare forsning. Att mobila enheter ständigt är i rörelse är ett av dem, det betyder att det är 

svårt att ta hänsyn till olika kontext. Att mobila enheter är så rörliga medför även att 

applikationerna oftast används en kort tid för att snabbt utföra en uppgift. Vilket ställer krav 

på användbarhet och anpassning till användarmönster. En mobil enhet i form av en smart 

telefon har till exempel också en väldigt begränsad skärmyta vilket kräver vidare 

eftertänksamhet vid utveckling av applikationer. Det är alltså många aspekter som gör det 

svårt att ha allt för komplexa applikationer i mobila enheter eftersom de först och främst ska 

vara användarvänligt och effektivt. Även dessa aspekter kan ses ur ett tekniskt och socialt 

perspektiv i form av hårdvara och olika användarmönster. 
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4. Resultat 

I denna sektion kommer vi sammanfatta det insamlade datamaterialet som resultat för vår 

studie. Vi kommer gå igenom de olika kategorierna som identifierats under 

kodningsprocessen. Först ligger fokus på kravhanteringsfasen där den övergripande 

uppdelningen är insamling och utvärdering. Därefter har vi valt att fokusera djupare på två 

aspekter som är användarmönster och de sociala aspekterna som det inkluderar samt 

användbarhet och de tekniska aspekter som det inkluderar. Begreppet kund används för de 

som är beställare av en produkt som ska utvecklas och med användare menas de  som 

kommer att använda den färdiga produkten. Resultatet utgör den grund som  den 

efterföljande analysen baseras på. 

4.1 Kravhantering med fokus på insamling 

Respondenterna som vi intervjuade hade alla på något sätt en koppling till kravhantering ur 

ett utvecklingsperspektiv. Hur varje respondent uppfattade eller arbetade med kravhantering 

varierade och olika företag arbetade på olika sätt. Samtidigt som processerna och 

tillvägagångssätten skiljde sig och ofta inte ansågs vara formaliserade metoder så fanns det 

vissa likheter. Nedan kommer vi sammanfatta hur de olika respondenterna såg på 

kravhantering med fokus på insamling. 

 

“Kravspecen är en väldigt bra eller viktig del i utvecklingen eller egentligen i 

alla projekt och den kan man ju sen använda för att kryssa av milestones hur 

långt man har kommit, liksom vart är man i utvecklingsprocessen och så vidare 

det är jättebra.” - Respondent AUP 

 
Resultatet vi kunde se i vår studie var att respondenterna överlag inte använde någon specifik 

metod utan arbetade ofta utifrån rutin och erfarenhet. Respondenterna vi intervjuade 

arbetade antingen ur ett projektledarperspektiv eller utvecklarperspektiv vilket gjorde att de 

kunde ha olika syn på kravhanteringsfasen. De respondenter som arbetade ur ett 

projektledarperspektiv hade mycket fokus på tidsestimering och riskhantering medan de 

med ett utvecklarperspektivet hade mer fokus på tekniska krav. En respondent förklarade att 

det tillvägagångsätt han använder är något han arbetat fram under sin karriär och anpassat 

det till sitt arbetssätt. En annan respondent som arbetar ur ett projektledarperspektiv 

förklarar att en viktig del i hur han fångar krav är genom att använda något som kallas 15- 

metoden. Metoden går ut på att ange vad sannolikheten är att ett visst problem inträffar, vad 

effekten blir av det och hur det ska hanteras. Metoden är viktig eftersom det är här 

repsondenten gör en avvägning vilka krav som är genomförbara. En annan respondent 

förklarar ur ett utvecklarperspektiv att när han kommer in i processen är bilden av 

applikationen redan klar samt att tidsestimering, riskberäkning och liknande är färdigt. När 

han kommer in i processen hjälper han till med de tekniska kraven. Det gick att se skillnader 

på de olika perspektiven, samtidigt gick det att se skillnader på olika personer som hade 

utvecklarperspektiv också. 
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Respondenterna arbetade oftast mot kunder men några företag utvecklade även från egna 

idéer. Alla respondenter var överens om att den första fasen i ett projekt handlar om att hitta 

affärsnyttan med applikationen, vad den ska göra, vilket problem den ska lösa och vilket 

behov den ska tillgodose. Eftersom en del av respondenterna utvecklade mot kunder och en 

del utifrån ett eget behov fanns det vissa skillnader i hur affärsnyttan identifierades. När 

applikationen utvecklades utifrån en egen idé var det ofta att respondenten ville tillgodose ett 

eget behov av vad han tyckte saknades på marknaden. Vid utveckling mot kund var det 

ibland utvecklingsföretaget och ibland kunden som kom med idén till applikationen. När 

kunden kom med idén var alla respondenter överens om att deras kompetens inom 

utveckling av mobila applikationer var nödvändig för att komma med förslag och ändringar 

på idén. I denna fas försökte flera av respondenterna koppla bort teknik så mycket som 

möjligt för att istället skissa på papper, ta in affärsutvecklare, ha brainstormingmöten, 

workshops eller liknande. 

Efter att hittat affärsnyttan med applikationen började respondenterna skissa på ett 

förslag på de funktioner och krav som applikationen ska uppfylla. För respondenterna är 

vissa krav självskrivna exempelvis att applikationen ska göra en sak och göra det bra, något 

en respondent förklarar är något som kallas för en “one-trick-pony”. Respondenterna ser 

även en kvalitetsaspekt som att applikationen inte ska krascha, att den ska inte vara ful och 

att koden ska fungera. Det största och mest självklara kravet hos respondenterna är att den 

mobila applikationen ska vara enkel att använda och lösa en uppgift på ett bra sätt. En av 

respondenterna använder sig av ett mått för detta och menar att om applikationens 

funktionalitet inte går att beskriva på några få meningar är applikationen för komplicerad. 

 

“Kan du inte förklara vad den här appen ska göra på några få meningar, då 

kan du lägga ner” – Respondent AUP 

 
En annan respondent förklarar att baserat på den tänkta affärsnyttan måste en del 

standardkrav läggas på applikationen. Detta är ofta funktionella krav som att applikationen 

exempelvis inte ska dra för mycket batteri. 

 

“Man tittar ju på kundens behov för ofta så vet ju inte kunden dom här mer spe- 

cifika mobilkraven. Det vet ju inte kunderna utan det måste ju vi tala om för 

dom, jamen “Har ni tänkt på att den här appen som kanske ska användas under 

lång tid ute i skogen, eller någonting sådant, den måste vara ganska snäll mot 

batteriet. För det är ju inte roligt om man står ute i skogen så har man en kart- 

applikation och så plötsligt så dör den. På fjället liksom. Då blir man inte glad” - 

Respondent DU 

 
Respondenten förklarar att det är de funktionella kraven som är viktigast. När 

respondenterna skissat på idén arbetade de med checklistor, wireframes och prototyper för 

att visa kunden vilken funktionalitet de tänker att applikationen ska ha och vilka flöden som 

ska finnas. Detta är oftast det som används som kontrakt mot kunden på vad som ska göras. 

 

“Slutanvändarna är ju alltid viktigast. Vem man gör dom för. Det kan man ju ta 

olika långt beroende på omfattning och hur mycket tid vi har och vad det är för 
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förutsättningar. Vi måste ju alltid kunna anpassa oss. Ibland kan man ju lägga 

precis så mycket tid som man skulle vilja och ibland så finns det inte utrymme, 

varken ekonomiskt eller tidsmässigt och då måste man gena.” - Respondent BP 

 
Respondenterna försöker alla arbeta med att identifiera målgruppen för applikationen och 

deras behov och önskemål. Detta kunde skilja sig beroende på projekt eftersom budgeten ofta 

hade en avgörande roll. Detta var något alla respondenter tyckte var viktigt och försökte 

arbeta emot. Några respondenter arbetade mycket med att arbeta fram personas som 

baserades på  målgruppen för applikationen. Personas fångar målgruppens gemensamma 

drag och används vid skapandet av användarfall. En respondent förklarar att användaren 

ligger i fokus i arbetsmodellen för mobilitet, men att de arbetar som konsulter vilket betyder 

att kunderna prioriteras först och kundernas kunder kommer i andrahand. En annan 

respondent förklarar att det är viktigt att fånga användarens drivkrafter, problem och 

styrkor. Likaså är det viktigt att behoven stämmer överrens med vad kunden och den 

omgivning applikationen ska användas i kan tillhandahålla. Annars finns det risk för att 

projektet kommer handla om att utveckla en fantasiprodukt som inte är genomförbart. En 

annan respondent förklarar att det är svårt att identifiera användarna och försöker göra det 

genom att utföra undersökningar men ibland får han gissa sig fram till det. 

 

“Det är givetvis positivt ju mer en beställare kan vara med, desto bättre för att 

ofta är det någonting som är specifikt för deras verksamhet och de är dom ex- 

perter på, inte vi. Så ju mer man kan engagera dom med att plocka fram krav 

desto bättre är det, kan jag tänka mig” - Respondent CU 

 
Samarbetet med kunden är en betydelsefull faktor vid utvecklingen av mobila applikationer. 

Alla respondenter är eniga om att kundens engagemang i projektet är oerhört viktigt. 

Respondenterna tycker att detta är viktigt eftersom det kunden kan förstå saker om deras 

verksamhet som utvecklarna inte har någon aning om. En respondent menar att när kunden 

ställer krav har den gått igenom samma process som han gör och då tänker kunden verkligen 

efter. Samtidigt är det en nackdel om kunden ställer för strikta krav, då kan de begränsa 

utvecklarnas kreativitet menar en respondent. En annan repsondent uttrycker att kunden är 

omogen när det gäller utveckling av mobila applikationer vilket gör att de ibland har svårt att 

förstå vissa delar som är viktiga för mobilitet i utvecklingsprocessen. Ett vanligt uttryck bland 

respondenterna är att kunden i flera fall inte vet vad de vill ha för applikation och att det är 

deras jobb att hjälpa dem med det. Ibland vill kunderna bara ha en applikation för att visa att 

det ligger i framkant. Detta förklarar en respondent som att mobila applikationer följer en 

trend som kom på 2000-talet när många ville ha en hemsida bara för att det var populärt att 

ha det. Han förklarar att det kan låta nedvärderande men att det inte alls är så. Det handlar 

om att tillsammans arbeta fram vad kunden vill ha applikationen till, varför de vill ha den och 

hitta vilka som ska använda den. Det är även viktigt att det finns ett samförstånd mellan 

utvecklare och kund för hur applikationen ska bli och eftersom kunden ibland är omogen när 

det kommer till mobilitet måste de utbildas för att förstå mobilitetens påverkan. Detta 

eftersom kunden ibland inte har förståelse för att det ställs höga krav på mobilitet och att de 

tycker att den är liten och enkel och att det då borde vara enkelt att göra en applikation också. 
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“Att kunden är medveten om vad den vill ha och vad den får innan man börjar 

utveckla så att man inte gör någonting som är oanvändbart i slutändan” - FUP 

 
Respondenterna hanterade dessa svårigheter på olika sätt. En respondent förklarade att de 

hela tiden distribuerade testversioner till kunden så att de får uppleva applikationen och 

komma med synpunkter innan den levereras och lanseras. Respondenten menar att det är 

svårare att göra förändringar ju längre in i utvecklingsprocessen de kommit och att det därför 

är bra att upptäcka sådana saker i ett så tidigt skede. En annan respondent hanterade 

svårigheten genom att ställa krav på kunden för att engagera dem i processen. 

 

“Oftast är dom inte van, så jag vet inte om vi jobbar annorlunda eller om det är 

erfarenheten men det blir nästan “Va då? Ska jag göra någonting?” Det är un- 

gefär som att säga att “Jaha okej, du är inte ett dugg intresserad av din produkt 

du vill beställa?” - Respondent GP 

 
Han tror att kunderna då börjar tänka på vad användaren vill ha. Respondenten tror att det 

är lättare för kunden att sätta igång processen att hitta användarnas krav genom att få krav 

ställda på sig. Han förklarar att det är specificerat i vilken ordning kraven ska bearbetas, 

vilket respondenten också tror underlättar för kunden att komma in i processen. 

Respondenten menar att dessa krav som kunden får ställda på sig ofta gör att de arbetar med 

workshops och liknande för att fånga hur applikationen ska upplevas av användaren, likt 

flera av utvecklingsföretagen. Respondenten tycker att det blir bäst resultat när kunderna är 

engagerad. Det finns även en baksida med att kunden samlar in krav som är viktig att se upp 

för och det är att det kan vara fel person utför kravfångsten. Han menar att det är viktigt att 

den som utför kravinsamlingen är någon som har en förståelse för vem användaren är och 

vad den behöver. Det är alltså viktigt att det kravinsamlingen blir gjord ur rätt perspektiv. 

Sammanfattningsvis går det att se processen ur två perspektiv, som utvecklare och 

projektledare. Vi såg ett mönster där projektledare ofta fokuserade mycket på de sociala 

kraven och arbetade mycket med tidsestimat, riskberäkning och liknande. Detta var inte 

generellt för alla då det även fanns utvecklare som var engagerade i processen från början av 

kravhanteringen. Generellt för de krav som samlades in var det ofta med fokus på tekniska 

krav då det finns flera svårigheter med att identifiera användarna och dess behov. Kunden 

var en huvudfaktor i kravhanteringsprocessen och var ibland ett hinder för att de inte förstod 

vikten av kravinsamling från användaren och ibland fungerade som vägen till att identifiera 

användarnas krav. 

4.2 Utvärdering med fokus på verifiering & kvalitet 

Respondenterna hade olika syn på hur viktigt det är med utvärdering och vad det inkluderar 

för processer och aktiviter. Flera respondenter tog upp testning som en del i att verifiera en 

produkt. Det kan innebära att använda verktyg för att testa mobiliteten, hur applikationer 

fungerar med olika internetanslutningar eller hur de reagerar på olika versioner av 

hårdvaror. Det finns en heder hos utvecklare att testa kod fortlöpande under projektets gång 

och några respondenter uppger att de tar in utomstående testare för att se på produkten ur 

ett  annat  perspektiv.  För  att  testa  ur  ett  rent  tekniskt  perspektiv  kan  stödsystem  för 



22  

enhetstest användas. Det verifierar att koden fungerar som förväntat. En respondent berättar 

att de brukar involvera kunden vid funktionella test av produkter genom att använda ett 

testprotokoll som kunden godkänner. Det blir en livlina mot kunden där de kommer överens 

om att om allt fungerar och bockas av så kommer kunden vara nöjd och därmed betala för 

produkten. Tester sker både på kod och funktion men dess omfattning varierar mellan 

respondenterna. Det som framstår som en extra viktig process för mobila utvecklingsprojekt 

är att göra användartester. Det verkar dock inte vara alltid som detta genomförs eftersom det 

är något som påverkas av kunden och dess beslutsfattande. Det är ofta faktorerna tid, pengar 

och tillgång av resurser som avgör hur besluten fattas. Generellt så tycker utvecklarna att allt 

bör användartestas men oftast är det efter att tekniska lösningen levererats som det går att se 

om det finns tid och budget att lägga på användartestning. 

 

“Vi testar ju både kod- och funktionsmässigt, och sen så gör vi ju användartes- 

ter också om kunderna vill att det ska göras användartester, eller om kunden 

själv vill göra användartester utan att vi är involverade.” - BP 

 
En respondent tycker att det överlag är sällan användare involveras i projekten då det är 

svårt att motivera den ekonomiska insatsen som krävs för att göra det. De har alltid kunden 

med men det är sällan användarna gör det. Ibland är kunden i kontakt med användarna i och 

med att de beställer en applikation. Det finns ett grundproblem i att företag inte har någon 

roll som täcker in kontakt med användaren. Det är alltså stor variation i hur respondenterna 

utför utvärderingar efter avlutat utvecklingsprojekt. Det kan också variera i hur de beslutar 

att ett projekt är avslutat. Det är bra att som utvecklare försöka bli klar med en första version 

av produkten så snabbt som möjligt. En respondent menar att det med erfarenhet går det att 

avgöra vad som är tillräckligt bra för publiken. Det behöver nämligen inte vara en helt perfekt 

applikation för att kunna lansera den. 

 

“Det är livsfarligt att försöka göra den perfekta appen, utan det ska helt enkelt 

vara tillräckligt bra för publiken. Så det är en stor skillnad när man gör film till 

exempel. Det är väldigt svårt att gå in och ändra slutet på en film för när man 

har släppt den då är det ju kört. Det man gör då är ju väldigt definitivt. Men vi 

som distribuerar digitalt vi har ju som den lyxen att det är ju bara släppa en ny 

version liksom och ändra på saker och förbättra. Det lever som vidare.” - AUP 

 
Samtidigt som den applikation som lanseras ska gå att använda ska det finnas kvar 

funktionalitet att addera i efterhand. Då förstår användarna att det är en applikation som 

kommer leva vidare och att deras investerade pengar kommer ge dem ännu  mer 

funktionalitet och förbättringar så länge applikationen lever vidare och uppdateras. Det blir 

ett kontinuerligt arbete som egentligen aldrig tar slut. I princip blir ett mobilt projekt aldrig 

färdigt eftersom det ska uppdateras med nya lösningar och fortsätta underhållas. 

För att ta reda på kundnöjdheten finns det olika tillvägagångssätt hos respondenterna. Det 

kan vara att få ett vanligt mail från kunden avgör om det är bra eller dåligt, att få feedback i 

form av betyg, kommentarer och krachrapporter från applikationerna. En respondent 

berättar att de vid ett projekts slut tillsammans med kunden reflekterar för projektet, hur 

samarbetet kan fortsätta och identifierar förbättringsförslag. Respondenten belyser verkligen 
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hur viktigt det är att ha en avstämning med kunden. Några respondenter uppger att de gör 

väldigt lite utvärdering. För dem blir det oftast att applikationen paketeras och levereras och 

sedan är det inte mycket mer efterarbete mer än att se om applikationen lever upp till de 

ställda kraven och att kunden är nöjd med det. 

 

“När kunden är nöjd och projektet har gått som planerat, det är ett lyckat pro- 

jekt.” - Respondent FUP 

 
Det skiljer sig mycket i hur stor utsträckning respondenterna uppfattar projekt som lyckat. 

En respondent menar att det går att utvärdera utifrån flera olika perspektiv. Det går att göra 

affärs-, design-, och teknikmässigt. Det går att göra uppföljning med kunden för att höra om 

de är nöjda och använda verktyg på applikationer och plattformar för att göra analyser. Då 

kan de bland annat se om applikationen används, hur mycket den används, om det finns 

några problem. För att applikationen ska användas är det viktigt att upprätthålla god kvalitet 

på produkterna. Vad kvalitet är, hur det definieras eller kan mätas är i princip omöjligt att 

generalisera. Nedan följer några citat om respondenternas syn på vad kvalitet är för dem. 

 

“När jag släpper en sak måste den hålla en viss kvalitet annars skämmer jag ut 

mig själv och mitt företag liksom, det är ju också ett krav.“ - Respondent AUP 

 
“Vi ska ju vara stolt över det vi har gjort. Om vi inte är det, då är det ju dålig 

kvalitet. Men det är svårt att sätta vad är det exakta måttet.” - Respondent GP 

 
“För mig är ju kvalitet otroligt viktigt. Det är faktiskt nästan viktigare än funkt- 

ion och innehåll.“ - Respondent DU 

 
En respondent ansåg att kvalitetsaspekter är att applikationen inte ska krascha eller var ful. 

Om det är en applikation som utvecklas utifrån ett eget behov så går det att se det bästa 

betyget i form av att utvecklaren själv använder sig av applikationer. Att han blir sin egen 

kund. 

 

“Det tycker jag är kanske det enklaste och bästa betyget. Alltså använder jag 

appen själv då tycker jag den är bra!”  - Respondent AUP 

 
Hur produkten upplevs av användaren kan också ses som ett mått på kvalitet. Utvecklare 

arbetar för att göra en så bra användarupplevelse som möjligt, men hur bra det kan bli beror 

mycket på vilka resurser som finns tillhands. 

 

“Det finns ju aldrig den budget för att göra allt det som man skulle vilja göra. 

Det projektet har jag aldrig upplevt.” - Respondent EP 

 
En av respondenterna motiverade hur han alltid försöker sälja in kvalitetsaspekten till 

kunden. Det är viktigt att kunden förstår att användare av mobila applikationer är mer 

känsliga för fel och väntetider. 

 

”Kunder är i regel mer känsliga för fel på en mobil app än vad de är på en 

webbsida till exempel. För på en webb så står en kund ut med längre väntetider 
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och om det inte riktigt beter sig som dom har förväntat sig. Då tänker de sig att 

“Det är internets fel” eller någonting “Det är datans fel”. Men när det är i sin te- 

lefon eller iPad det inte funkar eller kraschar eller någonting, då blir de inte 

glada. Och det ger ett väldigt dåligt intryck. Så kvalitet är viktigt.” - Respondent 

DU 

 
För en webbsida är det mer acceptabelt för användaren att skylla på datorn om något inte 

fungerar som det ska. Om det däremot är en applikation som inte fungerar på en mobil enhet 

så som en smart telefon eller en surfplatta ger det direkt ett dålig intryck på användarna. 

Insamling av krav och utvärdering kan alltså ses som en delar i kravhanteringsfasen och 

respondenterna har olika sätt att ta sig an detta. I följande del av resultatsektionen kommer 

vi gå igenom två aspekter i kravhanteringen som vi identifierat. Respondenterna visade ett 

tillvägagångssätt som handlade om att först identifiera de sociala aspekterna av 

applikationen som kopplas till användarmönster och sedan arbeta med de tekniska aspekter 

som kopplas till användbarheten av applikationen. Därför har vi valt att vidare beskriva dessa 

delar djupare. 

4.3 Användarmönster & sociala aspekter 

Olika användarmönster uppmärksammas av respondenterna på varierande sätt. Någon anser 

att det går att förutse användarmönster beroende på vad det är för användare med hjälp av 

erfarenhet och kompetens. En annan använder personas för att illustrera generella 

användare. Det var flera respondenter som tyckte att de arbetade för lite med 

användarmönster och några tyckte att det var en del av kundens ansvar att ha koll på 

användarmönster. För att kunna ta hänsyn till användarmönster måste företag och 

utvecklare först ta reda på och samla information om vad som är aktuellt för varje specifikt 

projekt. En respondent menar att användarmönster uppmärksammas alldeles för lite och att 

de brukar få tjata på kunderna att vissa utvecklingsprojekt kräver en undersökning med 

användarna. Vissa kunder kan ha besöksstatistik som bland annat visar hur användare 

interagerar med ett system. Då kan utvecklingsföretaget använda det för att identifiera olika 

användarmönster. En respondent menar att de gånger som ett utvecklingsprojekt blir lyckat 

är när kunden känner sina användare eller då utvecklarna har undersökt dem. Det är dock 

bara ibland utvecklarna får möjlighet att göra användarundersökningar annars får de gissa 

vilka användarna är och vad de har för behov. Det är ofta begränsad budget och tidsbrist som 

orsakar att det inte finns möjlighet till användarundersökningar. En respondent förklarar att 

de optimala för honom är att träffa användarna i det kontext det är meningen att den nya 

applikationen ska användas. 

 

“När jag gjorde en iPad-app för ett företag sa jag att vi måste få träffa en av de 

här som jobbar ute i skogen. Vi måste gå ut i skogen för att verkligen se - Hur 

jobbar han? Vad har han för steg i sitt arbete? Vad vill han ha?” - Respondent 

DU 

 
Respondenten menar att de är viktigt att träffa användarna, speciellt om de rör sig i sitt 

arbete. Då är det viktigt att träffa dem på plats. Det är stor skillnad på att ta in användarna 



25  

till ett rum och fråga dem hur de kommer att använda applikationen. Det kommer då vara 

svårt att ge ett förklarande exempel på detta, det är lättare för dem att komma ihåg specifika 

saker i den miljö applikationen kommer användas. 

 

“Du kommer förklara på ett sätt, men du kommer glömma bort massa saker 

som du kommer komma ihåg om du står där ute i skogen i en myrstack med so- 

len i ryggen och det är lite regnigt ute” - Respondent DU 

 
Användarna kommer alltså kunna förklara mer tydligt och sanningsenligt om de är på plats i 

sin vardagliga miljö. Att samla information om användarmönster kan ses som ett steg i 

kravarbetet som sker i början av utvecklingsprojektet. Det kan även vara en iterativ process 

där utvecklare blir bättre och bättre genom att lära av egna misstag och erfarenheter. En 

respondent menar att det är viktigt att snabbt göra en första version och lansera den för att 

sedan samla in feedback från användarna. 

 

“Jag tror på att göra en första version. Göra den enkel och liten, ge den som ett 

komplement, samla in feedback eftersom det är först då….man vet aldrig hur 

den kommer tas emot” - Respondent GU 

 
För att ta hänsyn till snabb användning är alla respondenter relativt överens om mobila 

applikationer måste vara intuitiva och effektiva. De berättar att de hanterar detta genom att 

tänka på hur användaren upplever applikationen när den öppnas. När en användare öppnar 

applikationen ska den inte behöva läsa en manual eller ta del av instruktioner för att använda 

applikationens funktioner. Användaren ska nå syftet med applikationen utan  att  behöva 

klicka 100 gånger för att komma dit. Det ska aldrig vara ett klick för mycket någonstans. För 

de flesta applikationer måste det antas att den kommer användas i max en minut per gång. 

Det är därmed extra viktigt att applikationen inte kraschar eller att det är för många steg att 

gå igenom. Det är också viktigt att det bara är relevant information som visas direkt. Resten 

kan läggas i bakgrunden och erbjudas som mervärde för användaren. En av respondenterna 

menar att det är ett medvetet beslut att göra en applikation enkel att använda i farten och att 

designen av gränssnittet ska underlätta detta i och med att de används mobilt. Det visade sig 

att respondenterna tog olika mycket hänsyn till det faktum att mobila applikationer kan 

användas i olika kontext till skillnad från system som utvecklas till mer stationära enheter. 

En respondent hade endast utvecklat till mobila enheter och kunde därför inte dra några 

paralleller till traditionell systemutveckling där mobilitet och föränderliga kontext inte är en 

lika påverkande faktor. En annan respondent menar att till skillnad från traditionell 

systemutveckling så kan du aldrig anta vilket kontext den mobila applikationen kommer 

användas i. Flera respondenter berättar att de tänker annorlunda när det gäller utveckling av 

mobila applikationer och traditionell systemutveckling. Mobila applikationer behöver inget 

överflödigt utan fokuserar på att lösa ett problem eller tillgodose ett behov hos användaren 

och gör det så bra som möjligt. En annan aspekt som lyfts fram för att skapa mervärde i 

applikationer är att göra applikationen användbar både kortsiktigt och långsiktigt. Det ska 

vara lätt att förstå och använda applikationen direkt samtidigt som det måste finnas ett djup. 

Det gör att användaren vill upptäcka mer i applikationens funktioner och därmed växer i 
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verktyget applikationen utgör. En respondent förtydligar detta med ett förtydligande exempel 

att en applikation ska kännas bra att använda alltifrån 10 sekunder till 10 månader. 

4.4 Användbarhet & tekniska aspekter 

Det finns många utmaningar och svårigheter i att utveckla mobila applikationer. 

Respondenterna identifierade många begränsningar som inte påverkar annan utveckling lika 

mycket. Att den mobila enheten som hårdvara sätter begränsningar menar några 

respondenter sätter högre krav på utvecklarna. Ett genomgående exempel på detta från 

majoriteten av respondenterna är att mobila enheter har en begränsad skärmyta jämfört med 

till exempel webbutveckling. Nedan följer citat från två olika respondenter. 

 

“Det är ju helt andra krav som ställs när man utvecklar för mobila enheter. 

Framför allt så är ju skärmen mycket mindre och man saknar ju vissa saker 

som mus och tangentbord och sådär. Så man måste ju tänka på ett helt annat 

sätt. Man får plats med mindre information, men det är ofta så att användarna 

inte kanske sitter vid ett skrivbord utan dom är ute på stan eller någonting så- 

där. Så man måste ju ta hänsyn till alla sådana saker.” - Respondent DU 

 
“I och med att man har en liten skärm så är det ju viktigt att ha tydliga proces- 

ser och önskemål vad man vill uppnå. Det går liksom inte att sväva ut så mycket 

och vara osäker, utan det som man kanske rent historiskt på webben har varit 

lite mer förlåtande med har konkretiserats och blivit ganska styrande och det 

ställs ganska hårda krav på att det är tydliga flöden. Att det är tydligt vad jag 

ska göra, vad man kan göra och är det inte tydligt då dissar man dom här 

funktionerna eller appar och tjänster ganska snabbt. Det ställs ganska höga 

krav på både design och interaktionsdesign och funktioner.“ - Respondent BP 

 
Fler respondenter menar alltså att det finns många faktorer som är speciellt för mobila 

applikationer så som den mindre skärmytan. En större skärm mer förlåtande jämfört med en 

mindre skärm där det måste vara tydligt, snabbt och användarvänligt i en högre grad. Det får 

plats mindre information, flöden måste vara tydliga och storleken på saker måste vara så att 

det går att trycka på dem. En respondent anser det vara mycket positivt att mobila enheter 

gör att användarna ställer högre krav på gränssnitt och användarvänlighet. Det gör det viktigt 

att vara fokuserad och strukturerad i design- och utvecklingsprocesserna. 

Andra faktorer som är speciellt för mobila applikationer är att de måste uppdateras minst 

två gånger per år för att förhålla sig till nya hårdvaror eller operativsystemsversioner. I 

traditionell systemutveckling är det inte lika snabba förändringar. Mobila applikationer 

kräver en annan typ av beredskap för att hålla produkten levande. På webben kan ett system 

köras i 3 år utan några större ingrepp men i den mobila världen måste uppdateringar ske 

kontinuerligt för att inte dö ut. Ur ett annat perspektiv så finns det likheter i utveckling av 

mobila applikationer och webbutveckling när det kommer till att anpassa produkten till olika 

begränsningar och riktlinjer. För mobila applikationer gäller det olika plattformars 

restriktioner och på webben finns det flertalet webbläsare att förhålla sig till. Det går 

dessutom att nå webben via en mobil enhet så då blir det något webbutvecklare kan behöva 

förhålla sig till utöver andra webbspecifika restriktioner. För mobil applikationsutveckling 
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måste utvecklare förhålla sig till olika hårdvaror, operativsystemsversioner och den 

komplexitet olika plattformar tillför. 

Alla respondenter har olika åsikter gällande olika plattformars för- och nackdelar. Det 

finns en del åsikter om utmaningar och svårigheter som de har gemensamt. Alla plattformar 

har vissa riktlinjer och det var väldigt varierande inställning till hur de som utvecklare 

behövde förhålla sig till dem. Det var skilda meningar om riktlinjerna är något som måste 

följas eller om de bara är rekommendationer. Om en applikation blir tillgänglig på en eller 

flera plattformar beror på kundens önskemål, dess resurser och budgetering. 

Respondenterna är relativt eniga om att det oftast är pengar som avgör att en applikation 

bara utvecklas till en plattform. 

 

“När kunden beställer något till båda plattformarna får man aldrig någonsin 

göra det till båda samtidigt för det kommer gå åt skogen. Kunden kommer 

ändra sig och det kommer bli problem och vi kommer ändra kraven. Så börja 

med en och sen gör vi en annan.“ - Respondent GP 

 
Respondenterna är genomgående eniga om att det alltid bör utvecklas till en plattform i taget 

om applikationen ska vara tillgänglig på flera plattformar. Då kunderna vill och kan beställa 

en applikation till fler än en plattform vill de ofta att applikationen ska vara så identisk som 

möjligt på de olika plattformarna. Det kravet kan dock ställa till problem och kräva mycket 

tid och energi från utvecklarna. I vissa fall är det dessutom tekniskt omöjligt att få samma 

funktion på olika plattformar. 

4.5 Sammanfattning av resultat 

Kravhanteringsfasen kunde vi dela in i två delar, en som fokuserade på insamling av krav och 

den andra som handlade om att utvärdera och verifiera kopplat till kraven. Vi identifierade 

två typer av krav, sociala och tekniska. Enligt respondenterna låg fokus mest på de tekniska 

kraven och vid utväderingen av applikationen. Det prioriterades att kod och funktioner 

testades medan de sociala aspekterna testades i mån av tid och budget. Ett alternativ var att 

en första version av produkten fungerade som en testversion där respons från användarna 

kan framföras. Generellt var respondenterna positiva till att ta hänsyn till de sociala 

aspekterna men upplevde att det fanns flera utmaningar med detta. Oftast fanns det inte 

budget till det och ibland var det svårt att identfiera rätt målgrupp av användare. 

Respondenterna var eniga om att en bra relation med kunden var viktigt men att kunden ofta 

har bristande förståelse för hur viktigt det är att koppla in användare. 
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5. Analys & diskussion 

I denna sektion kommer vi att analysera det resultat vi presenterat tidigare  med 

utgångspunkt från uppsatsens problemformulering, frågeställning och syfte. De delar vi 

identifierat i resultatdelen är kravhanteringsfasen som inkluderar insamling av krav och 

utvärdering. Vi har vidare gått in på sociala och tekniska aspekter som  respondenterna 

inriktar sig på under kravhanteringsfasen. Analysen är strukturerad efter de samband vi 

hittar mellan resultat och relaterad forskning som vi sedan kopplar till en avslutande 

reflektion. I samband med analysen kommer vi föra en diskussion om de kopplingar vi ser 

mellan tidigare forskning och den studie vi genomfört. 

5.1 Kravhantering & utvärdering i utvecklingsprocessen 

De utmaningar vi kunde se med utveckling av mobila applikationer visade sig vara att det är 

svårt att tillämpa någon metod. Generellt bland respondenterna kunde vi se att när en metod 

användes   var   det   ofta   relaterat   till   en   viss   del   i   kravhanteringsfasen,   exempelvis 

tidsestimering eller riskberäkning. Även om respondenterna i de flesta fall inte använde 

någon formaliserad metod vid utvecklingen hade alla ett tillvägagångssätt som tillämpades 

vid kravhanteringen. De tillvägagångssätt som tillämpades baserades ofta på rutin och egna 

erfarenheter   som   respondenterna   arbetat   fram.   Det   vi   kunde   se   var   att   även   om 

respondenterna arbetat fram egna tillvägagångssätt hade de ofta en liknande grundprinciper. 

Generellt började respondenterna med att hitta applikationens syfte och vilket problem 

den ämnade att lösa, detta följdes av en kreativ process över hur det skulle kunna realiseras. 

Förslaget som skapades var ofta i form av en checklista eller wireframe som innefattade vilka 

funktioner applikationen skulle innehålla. Dessa checklistor och wireframes fungerade som 

underlag eller som en ritning av vad som skulle finnas med i applikationen. Underlaget 

kunde även användas som ett kontrakt mot kunden på vad som skulle levereras. Det 

respondenterna hade gemensamt var att under den initierande fasen inte blanda in  för 

mycket teknik och tekniska krav. Holmström och Sawyer (2011) definierar att en metod är 

något som beskriver det förväntade resultatet i form av regler och riktlinjer. Av den 

definitonen går det att se vissa likheter med respondenternas exempel på underlag eftersom 

de fungerar som regler och riktlinjer för hur projektet sedan ska genomföras. 

Den inledande fasen i ett utvecklingsprojekt innebär att identifiera målgruppen för 

applikationen. Motivationen i denna fas är att hitta det verkliga syftet med applikationen som 

ska utvecklas (Smith, 1993). När målgruppen är identifierad förklarar några respondenter att 

de arbetar vidare med den informationen genom att exempelvis utforma personas för att få 

en förståelse för användarna och dess användarmönster. Utifrån vår studie var det svårt få en 

bild av hur detta bearbetades eftersom många respondenter uppgav att detta gjordes på rutin 

och erfarenhet. Andra respondenter menade att kunden var viktig för att identifiera rätt 

målgrupp och användarmönster, men det är ofta att kunden inte vet vad den egentligen har 

för syfte med den applikation de vill utveckla. Detta visar på att det är sociala utmaningar 

som utvecklaren måste ta sig an för att hitta kopplingen till såväl kund och användare för att 

samla in rätt information redan i den här inledande fasen. 



29  

Den andra delen i kravhanteringsprocessen fokuserar på tekniska krav och det är flera 

respondenter som upplever att det ofta är mest fokus på dessa krav. Avison och Fitzgerald 

(2003) förklarar att traditionell systemutveckling alltid har fokuserat för mycket på tekniska 

krav och för lite på det kontext systemet ska implementeras i. De menar att utveckling förr i 

tiden inte hade några strategiska tillvägagångssätt vilket blev problematiskt. För att 

underlätta detta började utvecklingsprocesser struktureras upp och metoder började 

tillämpas. Vi kan se likheter i det förloppet och ur det ser ut idag är för utvecklingen av 

mobila applikationer. Det som skiljer är att vi utifrån studien kan se att det redan är ett 

strategiskt tänk där projekt från början har en övergripande struktur med hjälp av någon 

slags projektledning. Även om det inte är några formella metoder som används för 

kravhantering så visar studien att det är mycket fokus på tid, kostnad och risk vilket tyder på 

ett ledningsperspektiv. Respondenterna menar att de tillvägagångssätt de använder sig av 

kan ses som en hemmagjord metod som växt fram baserat på erfarenhet, rutin och 

kompetens. 

För att avsluta ett utvecklingsprojekt är det varierande bland respondenterna i hur stor 

utsträckning de gör någon utvärdering som kopplas till den tidigare genomförda 

kravhanteringsfasen. Testning av kod är vanligt och det visar sig vara högre prioriterat än att 

utvärdera produkten med användaren i fokus. Alla respondenter är eniga om att kvalitet är 

viktigt att uppnå vid ett avslutat utvecklingsprojekt. Eftersom kvalitet är  svårt  att 

generalisera har alla respondenter olika definitioner av vad kvalitet är. Smith (1993) 

förespråkar att kontrollera och testa kod men menar samtidigt att en felfri kod inte 

garanterar att ett system är bra. Han anser att den mänskliga faktorn påverkar hur bra 

kvaliteten är på ett system. Dahlbom och Mathiassen (1993) menar att kvalitet påverkas av 

faktorerna funktionalitet, estetik och symbolik. Av dessa tre faktorer verkar det enligt studien 

vara funktionalitet som i praktiken är högst prioriterat av respondenterna, även  om  de 

önskar att utvärdering fokuserade mer på användarna. Det är alltså oftast det tekniska som 

går före det sociala, även om många respondenter önskar att det vore tvärt om. Det är alltså 

relativt lika situationer för kravhantering och utvärdering där de tekniska krav och tekniskt 

test går före det sociala arbetet med att samla information från användarna och att ta del av 

användarnas åsikter om den färdiga produkten. 

5.2 Utmaningar med användaranpassning 

Vi har identifierat att det finns många sociala och tekniska utmaningar att ta hänsyn till när 

det gäller utveckling av mobila applikationer. Det är något som alla respondenter har pratat 

om vid intervjutillfällena. I efterhand kan vi se att många av de faktorer som påverkar 

huruvida ett utvecklingsprojekt blir lyckat eller ej har grund i hur sociala utmaningar 

hanteras. Det gäller främst att ta hänsyn till användarna och de krav de ställer. Att identifiera 

den verkliga målgruppen och dess användarmönster. Det som begränsar utvecklarna att göra 

detta är ofta kundens bristande förståelse vilket bidrar till att de inte prioriterar information 

om användarna lika högt. 

Det finns en tydlig skillnad mellan mobila applikationer och traditionella system där syftet 

med de olika produkterna ofta kan generaliseras till att vara omfattande eller fokuserade. En 

mobil applikation motiveras vara så enkel och fokuserad som möjligt för att lösa ett problem 
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och göra det bra. Barkhuus och Polichar (2010) styrker det faktum att mobila applikationer 

blir mer specifika i dess funktionalitet. De menar att studier visar att användare mer och mer 

använder sin egen kreativitet för att anpassa tekniken till sina egna individuella behov. Det är 

alltså en trend som bara verkar bli allt mer populär. Respondenterna i vår studie visade sig 

anpassa utvecklingsprojekt till detta genom att göra applikationer som är fokuserade med ett 

tydligt användningsområde. Det leder till att användarna kan samla på sig många olika 

applikationer med olika specifika användningsområden i sin mobila enhet och den till ett 

multifunktionellt och individanpassat verktyg (Barkhuus & Polichar, 2010). 

 
5.2.1 Sociala utmaningar: Mer krav & mindre förståelse 

Att identifiera målgrupper av användare är en av de sociala utmaningar som vi kan se 

påverkar huruvida ett utvecklingsprojekt blir lyckat eller ej. Respondenterna gav många olika 

exempel på hur de gör för att samla information om användarna. Vissa anser att det är en 

process där både kund och användare bör medverka. Det innebär att det blir en social 

process och det medför krav på bra kommunikation och förståelse mellan alla berörda parter. 

Holmström och Sawyer (2011) anser att kravhanteringsfasen är av en socialt konstruerad 

natur. Respondenterna vill engagera kunden i fasen för att samla information  om 

användarna. Eftersom fasen kräver budgetering av pengar, tid och resurser måste detta 

motiveras för kunden så att de har förståelse för hur viktig fasen är. Holmström och Sawyer 

(2010) lyfter fram att relationen till kunden kan påverkas av kravhanteringsprocessen och att 

det också motiverar att få dem att prioritera rätt och förstå att de gör rätt för sin egen skull. 

Respondenterna var överens om att utvecklingsprojekt överlag blev mer lyckade om kunden 

var engagerad i kravhanteringsfasen. 

Vi kan se ett mönster i att kundens prioriteringar styr om och hur omfattande det går att 

göra en undersökning av användarna. Vissa utvecklingsföretag låter kunden fånga i krav från 

användarna, vilket riskerar att kravhanteringsprocessen blir gjord ur ett kundperspektiv 

istället för utvecklingsperspektiv. Även om kunderna kan ha bra koll på användarna och 

därmed kan generera gratis information om dem till utvecklingsföretaget så visar det på en 

lucka i kompetens att inte genomföra processen själv. Utvecklingsföretagen, som låter det gå 

till på detta sätt, är medvetna om att detta tillvägagångssätt inte är optimalt då det inte sker 

ur ett utvecklingsperspektiv. Vi kan se att det också är väldigt riskfyllt att låta kunden stå för 

att generera information om användarna då vår studie visar att kunder överlag har dålig 

förståelse för användaranpassning. Ett genomgående exempel på detta från respondenterna 

är att kunderna ofta beställer en applikation utan något egentligt syfte. De vill bara ha en 

applikation för att “alla andra” har en. 

En annan aspekt som lyfts fram är att de behov och önskemål som användaren har måste 

vara något som går att realisera. Om användares krav och behov är något som kunden eller 

organisationen inte kan uppfylla finns risken att projektet handlar om en fantasiprodukt som 

inte går att förverkliga. Vi ser även att det finns ett samband mellan att kundens och 

användarens behov även bör gå att uppfylla ur ett tekniskt perspektiv. 

Vår studie genererar en teori baserad på kopplingen mellan utvecklingsföretag, kund och 

användare. Vi menar att det är en bristande balans mellan dessa olika roller i 

utvecklingsprojekt (se figur 4). Studien har vid flera tillfällen identifierat vilka svårigheter 
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som finns med utveckling av mobila applikationer kopplat till kravhantering och den främsta 

har varit att identifiera användarna och se dess verkliga behov. Det har lyfts fram både för- 

och nackdelar med kundens engagemang och det går tydligt att se att kundens deltagande i 

processen är viktig. Det finns dock flera argument för att detta inte är tillräckligt för nå ut till 

användaren. Flera respondenter menar att kunden har en annan syn på utvecklingsprojekt 

och kan därmed inte ställa krav utifrån samma aspekter som användaren. Därför är 

användarens deltagande i utvecklingsprocessen också viktigt men det är tyvärr sällan 

utvecklare kan göra så grundläggande användarundersökningar. I och med att tid och 

resurser kostar pengar måste kunden förstå att detta bör prioriteras och det ofta kundens 

förståelse för hur viktig användarens medverkan är som är ett hinder. Det blir då en 

utmaning utvecklarnas ta sig an uppgiften att informera och utbilda kunden. 

 

 

Figur 4. Figuren visar att det måste finnas en balans mellan utvecklare, kund och 

användare för att ta sig an de sociala utmaningarna. 

 

 
Vi kan se fler kopplingar mellan det som respondenterna uppger som utmaningar och 

svårigheter och det vi hittat i relaterad forskning. Coursaris och Kim (2011) menar att 

användarnas krav bidrar till att användbarhet blir allt mer prioriterat. Det är och blir alltså 

allt viktigare att ta hänsyn till användarnas behov i och med att de ställer högre krav. De vill 

ha produkter som tillfredsställer ett behov och förväntar sig att de ska vara så 

användarvänliga som möjligt. Det går att se ett mönster i att användarna vill kunna anpassa 

tekniken till sig själva istället för att behöva anpassa sig själva till tekniken. Det blir en 

utmaning för utvecklarna i och med att de inte kan gömma sig bakom avancerade tekniska 

lösningar som annars kanske kunde ta publiken med storm i och med dess komplexitet som 

de blev fascinerade av men inte förstod. Idag är det tvärt om, ju enklare desto bättre. Avison 

och Fitzgerald (2003) förklarar att det tidigare var själva programmeringen som vad det 

högst prioriterade vid utveckling av nya system, tillsammans med att lösa tekniska problem 

på bästa möjliga sätt. Idag bör det däremot vara tekniken som ligger i bakgrunden. Det är 

viktigare att ta reda på information om behov och önskemål för att sedan så enkelt som 

möjligt anpassa tekniken till det. Det motiverar således också till att det bör prioriteras att i 

förväg ta reda på mer information om användarmönster. Att Barkhuus och Polichar (2010) 

belyser  det  faktum  att  mobilitet  gör  det  svårt  att  förutse  hur  teknik  används  stärker 
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respondenternas åsikter om att det är svårt att identifiera användarmönster. Att samla 

information om användarmönster för mobila applikationer är det föränderliga kontext en 

stor påverkande faktor. För att samla in rätt information om användarmönster för mobila 

applikationer som medför ett föränderligt kontext vore det optimala att träffa användarna i 

det kontext där applikation är tänkt att användas i. Vissa respondenter uppger att de 

anpassar sina produkter utifrån användarmönster som de antar från egen erfarenhet. Några 

respondenter utför omfattande undersökningar för att ta reda på så mycket information om 

målgrupp och användarmönster som möjligt. En av respondenterna menar att det är omöjligt 

för användare att förmedla alla sina önskemål och behov som applikationen ska tillgodose då 

de exempelvis sitter i ett enskilt rum och blir intervjuad av en utvecklare. Det gör det tydligt 

att användare ställer högre krav på produkter som utvecklas till mobila enheter än produkter 

av mer stationär karaktär. 

Det går att ta genvägar för att ta reda på målgrupp och anpassa en produkt efter dess 

önskemål. Vi anser dock att det bör prioriteras att göra grundläggande arbete för att samla 

information. Några respondenter berättar att de förespråkar att så snabbt som möjligt 

komma ut med en första version av en applikation. De väntar sedan på att få feedback från de 

som använder applikationen för att se hur de kan vidareutveckla applikationen för att 

anpassa den till användarnas önskemål. Det blir dels en form av utvärdering och testning av 

applikationen och dels kan vi ana att detta är ett tillvägagångssätt för att ta reda på 

applikationens målgrupp och användarmönster. Vi kan se både för- och nackdelar med att gå 

tillväga på detta sätt för att användaranpassa sin applikation. Det positiva är att det är ett sätt 

att hålla kvar vid de faktiska användarna applikationen har från början. Det negativa är att 

det är tvivelaktigt huruvida dessa första användare utgör den verkliga målgruppen 

applikationen bör vara avsedd för. När en applikation lanseras och blir tillgänglig för 

allmänheten kan vem som helst ladda hem den och sedan ge feedback till utvecklaren. En 

optimist skulle anta att det bara är personer som faktiskt har behov av applikationen 

använder den. Medan en realist skulle se på saken som att vem som helst skulle kunna 

använda applikationen och skriva vad som helst till utvecklaren utan att egentligen bry sig 

om hur applikationen uppdateras vidare. Det blir på så vis en balansgång i att se om det är en 

målgrupp att lita på eller ej. Det kan även hända att en användare laddar hem applikationen 

och tar sedan bort den på grund av missnöjdhet vilket gör att användaren inte upplever den 

uppdaterade versionen. 

 
5.2.2 Tekniska utmaningar: Begränsningar & förändringar 

Ytterligare en utmaning som går att se i såväl respondenternas svar som den relaterade 

forskningen är att utveckling till mobila enheter i stor utsträckning påverkas av förändringar 

i hård- och mjukvara. Mobila enheter uppdateras och nya produkter kommer ut på 

marknaden i en rasande fart. Det är något utvecklare av mobila applikationer måste förhålla 

sig till för att hålla takt med kunderna och dess behov. Flera respondenter menar att mobila 

applikationer kräver längre efterarbete med uppdateringar för att anpassas till det som finns 

på marknaden. Mobila applikationer måste underhållas mer kontinuerligt för att överleva. 

Det går att ses som någon positivt och negativt. Det positiva är att i och med den ständiga 

uppdateringen kan applikationerna leva vidare längre då de fortsätter att tillgodose behov 



33  

och önskemål samtidigt som de hela tiden anpassas till användarnas aktuella situation. Det 

negativa blir  att  det kräver tid, pengar och resurser att arbeta med applikationerna. En 

bidragande faktor till detta är också olika versioner av operativsystem och hårdvaror som 

måste tas hänsyn till. Det är också besvärligt att till exempel samma version av Android kan 

användas av många olika hårdvaror. Det måste utvecklaren också ta hänsyn till. 

Olika plattformar som utvecklarna måste anpassa sina applikationer till leder till tekniska 

begränsningar att ta hänsyn till. Bland respondenterna fanns det både för- och nackdelar 

med detta. Att utveckla natvie-applikationer anpassade till en specifik plattform innebär att 

vissa restriktioner måste följas. Det är olika riktlinjer som utvecklare tar olika mycket hänsyn 

till. Ytterligare en utmaning med utveckling av mobila applikationer som kan kopplas till det 

tekniska är att konkurrera med annan typ av utveckling. En respondent jämförde utveckling 

av native-applikationer och webbutveckling för mobila enheter. Mobila enheter har tillgång 

till webbläsare vilket ger tillgång till “vanliga” webbsidor. Då kan webbutvecklare motivera 

kunder att enkelt anpassa en webbsida till mobila enheter istället för att utveckla en helt egen 

applikation vilket kostar mer pengar och resurser. 

Den lilla skärmen som används för att interagera med mobila enheter är en påverkande 

faktor alla respondenten tog upp under intervjuerna. Trots att skärmytan skiljer sig i storlek 

mellan många mobila enheter, jämför till exempel surfplattor och vissa smarta telefoner 

verkar ändå alla klassas små skärmar av respondenterna. Vi kan se tydliga spår av 

skärmytans påverkan vid utveckling av mobila applikationer i den relaterade forskningen 

också (Wasserman, 2010; Verkasalo, 2009; Charland & Leroux, 2011). Det är en utmaning att 

ta vara på den begränsade skärmytan på bästa sätt och Wasserman (2010) menar att 

användarna oftast vill utföra en enkel uppgift så snabbt som möjligt med sin mobila enhet. 

Det innebär att de ställer höga krav på designen av användargränssnittet. Likväl ska 

funktionaliteten vara tydlig och användarvänlig för att tillfredsställa användarnas krav. 
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6. Avslutande reflektion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka utmaningar som finns för kravhantering 

vid utveckling av  mobila  applikationer. Hur tillvägagångssätten för kravhantering såg ut 

skiljde sig för de olika respondenterna som medverkade i studien. De utmaningar vi såg med 

utveckling av mobila applikationer var att det var svårt att engagera både kunden och 

användaren i kravhanteringfasen samt att hitta det verkliga syftet med applikationen. Att en 

mobil enhet kunde röra sig i olika sociala kontext och omgivningar gjorde det svårt att 

förutsäga hur applikationer kommer att användas. Det fanns även vissa svårigheter med olika 

hårdvaror, operativsystemsversioner samt de olika plattformarnas restriktioner och 

riktlinjer. Respondenterna var relativt eniga om att ingen av dem använde sig av några 

specifika metoder utan hade konstruerat sina egna tillvägagångssätt för att hantera krav. Det 

gick att se ett mönster i alla dessa tillvägagångssätt att alla är mån om att samla information 

om användaren, men att det oftast är beroende på kunden i hur stor utsträckning detta går 

att göra. De slutsatser vi kan dra från vår studie är att både kunden och användaren är en 

viktig del i utvecklingsprocessen enligt respondenterna. Det går också att dra paralleller till 

den relaterade forskningen. Efter studien anser vi att det i framtiden kommer behövas 

formella metoder för utveckling av mobila applikationer så som det finns för traditionell 

utveckling. Tidigare forskning beskriver att den traditionella systemutvecklingens 

formaliserade metoder och modeller kom ifrån ett behov att strukturera upp 

utvecklingsprocessen. Det vi sett i studien är att det är en brist i struktur när det gäller de 

sociala utmaningarna som gör det problematiskt att utveckla mobila applikationer. Även om 

respondenterna inte framfört att de vill använda sig av metoder finns tendenser  till  en 

önskan att någon mer formaliserad metod skulle kunna antas. Det skulle underlätta att 

balansera upp kopplingen mellan utvecklare, kund och användare. Vi tror att det behovet 

kommer att tillgodoses i framtiden så att det blir enklare att för utvecklare att först identifiera 

rätt målgrupp och sedan fånga dess verkliga krav, behov och önskemål. Det är redan nu 

tydligt att det inte räcker att förlita sig på erfarenhet och kompetens för att se de verkliga 

behoven som blir så komplexa i och med att mobilitet är inblandat. I och med att det är så 

svårt att ta sig an dessa sociala utmaningar som sambandet mellan utvecklare, kund och 

användare inkluderar har det visat sig att teknik, funktionalitet och hårdvara blir högre 

prioriterat. Den begränsade budget som finns tillgängligt i ett utvecklingsprojekt läggs ofta på 

att utveckla och anpassa applikationen till ny teknik istället för att göra ett bra grundläggande 

arbete med användarundersökningar. Det vi ser i studien är att det beror på brist i kunskap 

och kommunikation. Kunden måste motiveras till att prioritera användarundersökningar för 

att utvecklaren ska kunna utföra dem. 

Vår studie ger en bild av hur personer som arbetar med utveckling av mobila applikationer 

ser på de utmaningar där mobilitet är en stor påverkande faktor. Ytterligare studier skulle 

kunna gå in djupare på vad som orsakar problem och hur de bör hanteras. Det vore 

intressant att se om det exempelvis går att generalisera användarmönster på något sätt. Så 

att det går att utforma generella tillvägagångssätt för hur det går att användaranpassa 

produkter  till.  Vi  anser  att  det  absolut  behövs  mer  forskning  inom  området  för  att 
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uppmärksamma och underlätta de utmaningar utvecklare av mobila applikationer måste ta 

sig an. 
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Bilaga 1 

1. Intervjuguide 

1.1 Inledande frågor 
Ålder? 
Hur länge har du jobbat här? 
Hur länge har du jobbat med utveckling av mobila applikationer? 
Har du jobbat med traditionell systemutveckling tidigare? 
Hur länge har du jobbat med systemutveckling? 
Vad anser du är viktigt vid utveckling av mobila applikationer? 

 

1.2 Kärnfrågor 
1.2.1 Tema 1: Kravhantering 
Hur inleder du oftast ett utvecklingsprojekt för en mobil applikation? 
Hur fångar du krav för applikationen du ska utveckla? 
Lägger du mest fokus på att fånga in krav från kunden eller slutanvändaren? - Varför? 
Använder du några speciella metoder eller strategier för kravhantering? - Vilka? / Varför inte? 

 
1.2.2 Tema 2: Krav i utvecklingsprocessen 
Hur tar du hänsyn till insamlade krav när du utvecklar? 
Hur påverkar kraven resten av utvecklingsprocessen? 
Vilka typer av krav är till mest hjälp i utvecklingsprocessen? 

 
1.2.3 Tema 3: Användarmönster 
Finns det några generella användarmönster som du lagt märke till? - Vilka? 
Hur uppmärksammar/tar du reda på olika användarmönster i ditt utvecklingsarbete? 
Tar du hänsyn till olika användarmönster vid utveckling av mobila applikationer? - Vilka? 
Generellt sätt används en applikation i max 1 minut åt gången, är det något som du tänker på och hur 
påverkar det i så fall ditt utvecklingsarbete? 
Hur tänker du kring att mobila enheter kan förflyttas och används i olika miljöer och sociala samman- 
hang? - Påverkar det ditt utvecklingsarbete? -Hur? 
Hur påverkar det utvecklingsprocessen att göra applikationen tillgänglig på olika plattformar? - Varför 
väljer du en viss plattform att arbeta mot? 
Vilka begränsningar kan det tillföra att utveckla för en viss plattform? - Riktlinjer att följa? -Hur ser 
dessa ut? 

 
1.2.4 Tema 4: Hur går utvärdering till? 
Hur utvärderar du ett avslutat utvecklingsprojekt? 
Kopplar du ihop utvärdering och tidigare insamlade krav på något sätt? - Hur? 
Hur värderar du kvaliteten på den färdiga produkten? 
Medverkar slutanvändaren i utvärderingen av produkten? - Hur? 

 
 

1.3 Avslutande frågor 
Vilka problem stöter du oftast på i applikationsutveckling? 
Hur tror du framtiden ser ut för utvecklingen av mobila applikationer? 
Är det något mer du vill tillägga? 
Har du några frågor till oss? 
Kan vi återkomma till dig om vi har behöver ställa några kompletterande frågor? 


