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FUNKTIONSKRAVSPECIFIKATIONEN

Med funktionskrav tvingas leverantören att analysera om han 
har det som efterfrågas eller kan ta fram det

Med funktionskrav kan man vända sig till nisch-företag som 
inte insett vad ”nischen” kan användas till

Med funktionskrav förhindras bindningar till äldre befintlig 
teknik och underlättas nyskapande

Med funktionskrav ges både leverantören och beställaren 
maximal handlingsfrihet

Med funktionskrav kan utvecklingsrisker överföras på 
leverantören

Med funktionskrav kommer man närmare användarens behov
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Användaren vet vanligtvis vad han vill ha, 
vilket sällan är vad han egentligen behöver

Produkt-
önskemål

En absolut tät
skyddsmask
(helt utan läckage)

Lövsugningsmaskin
för parker

Obrännbar takbjälke
av stål

Snabbare hissar

O2–mätare med 
hög noggrannhet

Tekniska 
lösningar
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Vad är det som bromsar?
Broms 1
Chefens utbildning är 10-15 år föråldrad                       ”Känd lösning” är tryggare

Broms 2
Behoven är skapade av marknaden genom försäljning och reklam

Broms 3
Du föredrar försiktiga ändringar i av dig själv känd teknik

Gammal utbildning och 
gammal erfarenhet blir 
en broms istället för en 
hävstång!
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200

150

230

350

Mängd av
viss egenskap

kgLastförmåga

SKA
-krav

BÖR
-krav

”Önske-
målade”

krav

SKA/BÖR – krav eller KRAV/ÖNSKEMÅL
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S….Specifikt

M….Mätbart

A….Angeläget

R….Realistiskt

T….Tydligt

A….Acceptabelt (legalt)

Krav
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Efterfrågad FUNKTION

Gränsande FUNKTION

Gränsande
UTFÖRANDE

Gränssnitt och Öar

Funktions-Ö

Utförande-Ö

Verifiering!

HELT eller DELT?
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UTTALADE KRAV

INFÖRSTÅDDA KRAV

OMEDVETNA KRAV

KRAV-
SPEC.
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Funktionella krav
+ anger vad produkten kan uträtta
+    innebär att leverantören väljer utförande/teknisk lösning
+   innebär att leverantören ansvarar för utförande/teknisk lösning
- kan innebära en risk för olämplig ”standardisering”
- kan vara ”svåra” att verifiera

Utförandekrav (Tekniska krav)
+/- bestämmer utförande/teknisk lösning
- innebär att beställaren ansvarar för att utförande/teknisk lösning

är ändamålsenlig
- binder upp leverantören till visst utförande/teknisk lösning
- kan försvaga konkurrensen
- kan underlätta att mäta kravuppfyllnad
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