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Abstrakt 

Tidigare forskning indikerar att icke-funktionella krav är åsidosatta i agila 
utvecklingsprocesser. De involveras sent i projektet eller ad hoc. Detta är negativt då det 
kan leda till försenad leverans, ökade kostnader och produkter med bristande kvalitet. 
Inom konsumenthandeln är icke-funktionella domäner såsom användbarhet en tydlig 
konkurrensfördel. Syftet med denna litteraturgranskning är att undersöka hur icke-
funktionella krav kan involveras i kravhanteringsprocessen för agila 
systemutvecklingsprojekt. Litteraturgranskningen ämnar även att kategorisera de 
identifierade metoderna. Via sökning i databaserna Web of Science och Scopus fann 
författarna 152 studier. Efter screening och kvalitetsgranskning inkluderades 19 studier i 
den slutgiltiga granskningen. Dessa analyserades och kategoriserades efter vilka steg i 
kravhanteringsprocessen de berörde. Resultatet visade att framför allt insamling av icke-
funktionella krav var mer frekvent förekommande i materialet, 11 studier behandlade 
detta. Validering av krav var minst förekommande, enbart en studie redogjorde för denna 
del. Mer forskning behövs inom ämnet, framför allt kopplat till utvecklingsprojekt i 
praktiken. 
 
Nyckelord: icke-funktionella krav, agil utveckling, NFR, litteraturgranskning, 
kravhanteringsprocess. 
  



 

 

Förkortningar 

ACC – Agile Choose Case 
AFFINE – Agile Framework For Integrating Non-functional requirements Engineering 
ALC – Agile Loose Case 
AQUA – Analysis of QUality Attributes 
AUC – Agile Use Case 
CEP – Capturing, Eliciting and Prioritizing 
CEPP – Capturing, Eliciting, Predicting and Prioritizing 
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processes 
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NFR – Non-Functional Requirement 
NFRusCOM – Non-Functional Requirement story user COMpanion card 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Denna studie ämnar att belysa hur icke-funktionella krav kan hanteras i agila 
utvecklingsprocesser. Ett krav är en egenskap hos ett tänkt system. Dessa kan dels 
definieras som funktionella krav, en specifik uppgift som systemet måste kunna utföra, 
och dels icke-funktionella krav1 (ofta förkortat NFR, efter den engelska termen Non-
Functional Requirement) - egenskaper rörande beteendet hos systemet som exempelvis 
prestanda och användbarhet (Dennis, Roth, & Wixom, 2012, s. 104–107). Funktionella 
krav definierar vad systemet skall kunna utföra, de hanterar input och output-aspekter av 
systemet (Khan & Khan, 2017). Exempelvis är "Systemet skall kunna visa information 
om personuppgifter" ett funktionellt krav. Icke-funktionella krav definierar hur ett system 
skall agera i en given situation (ibid). Icke-funktionella krav kallas även "quality 
attributes" - kvalitetsattribut. Attributen dikterar operationella begränsningar som ett 
system måste upprätthålla. Områden som är särskilt centrala inom icke-funktionella krav 
är användbarhet, säkerhet, prestanda, pålitlighet och skalbarhet (Mahmoud & Williams, 
2016). Exempelvis är "Systemet skall ta max 5 sekunder att starta" ett icke-funktionellt 
krav. 
 
Att jobba agilt är ett populärt och vanligt sätt att göra utvecklingen av ett nytt system mer 
effektivt (Vijayasarathy & Butler, 2016). Istället för att initialt lägga mycket tid på 
modellering och dokumentation jobbar man i korta cykler på 1-4 veckor, där varje cykel 
innehåller planering, kravanalysering, design, kodning, testning och dokumentation 
(Dennis et al., 2012, s. 57-59). Eftersom varje cykel involverar egen kravanalysering och 
elicitering tenderar projektet att bli mer mottagligt för förändring och krav kan eliciteras 
genom att projektintressenter och framtida användare kontinuerligt provar produkten 
under utvecklingen (Schön, Thomaschewski, & Escalona, 2017). På detta vis är agila 
metoder ett bra sätt att jobba med krav - ändras behoven kan även kraven ändras. Att 
jobba agilt kan konceptuellt sammanfattas som "Deliver quickly. Change quickly. Change 
often." (Highsmith, 2002). Av bland annat dessa anledningar har även fler traditionellt 
“långsamma organisationer” gått över till att jobba agilt, exempelvis Skatteverket, banken 

                                                        
1 Termen icke-funktionellt krav syftar inte till att kravet är mindre funktionsdugligt än ett 
funktionellt krav, utan istället att det är ett krav som inte är en funktion. Att ett program skall 
kunna visa bilder är ett funktionellt krav, att ett program skall kunna ladda sagd bild på 0,5 
sekunder är ett icke-funktionellt krav. 
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Barclay samt timmer- och pappersföretaget SCA. (Donnelly, 2016; Lindström, 2017a; 
Lindström, 2017b)  
 
Agila utvecklingsmetoder lägger emfas på snabb elicitering av funktionella krav (Domah 
& Mitropoulos, 2015). Det har dock framkommit att icke-funktionella krav ofta 
negligeras till förmån för funktionella krav, framför allt i tidiga utvecklingscykler 
(Bourimi, Barth, Haake, Ueberschär, & Kesdogan, 2010; Farid, 2012; Ramesh, Cao, & 
Baskerville, 2010). Detta trots att studier tyder på att det är bäst att överväga icke-
funktionella krav tidigare i utvecklingen (Maiti & Mitropoulos, 2017a). Ramesh et al 
(2010) menar att på grund av att många organisationer inte lägger tillräckligt mycket 
uppmärksamhet på icke-funktionella krav stöter de senare i utvecklingen på problem och 
flaskhalsar, vilket leder till omprogrammering och dubbelarbete. En projektledare de 
intervjuat uttalar sig med - "We can’t be crashing. The system needs to be available and 
responsive. But, we don’t test that... We have no specific test of stability. We just test for 
functionality and see if it stays up’". (Ramesh et al., 2010) Icke-funktionella krav 
involverar domäner såsom säkerhet, användbarhet, prestanda, pålitlighet och skalbarhet. 
Alla dessa domäner är viktiga för moderna system och borde inte utföras ad-hoc i slutet 
av mjukvaruutvecklingen. (Nguyen, 2009)  

1.2 Problemformulering/Kunskapsbehov 

Att inte lägga tillräckligt stor vikt vid icke-funktionella krav är problematiskt. Det kan 
resultera i en produkt som måhända kan utföra vad den skall utföra, men av anledningar 
såsom säkerhet och användbarhet gör att den väljs bort till förmån för andra. I ett 
högteknologiskt samhälle där även de billigare telefonerna har kamera, kamerablixt som 
kan användas som ficklampa, trådlös laddning, kalender och möjlighet att ladda hem 
andra appar, kan egenskaper såsom användbarhet, snabbhet och känsla i handen vara det 
som skiljer en lyckad produkt från en misslyckad. Mjukvaru- och hårdvaruutvecklare 
borde inte ha råd att åsidosätta dessa egenskaper. Att vänta med dem tills slutet av 
utvecklingen är negativt även det, då det kan försena och/eller fördyra 
produktutvecklingen. 
 
Det borde finnas lämpliga metoder att arbeta med icke-funktionella krav i agila processer. 
Faktumet att de negligeras borde inte ses som en naturlig tidsoptimering, utan snarare en 
möjlighet till förbättring. Författarna till denna uppsats vill titta närmare på detta ämne 
via en systematisk litteraturstudie.  
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1.3 Syfte och forskningsfrågor 

1.3.1 Syfte 
Studien ämnar att belysa hur icke-funktionella krav kan hanteras i agila 
utvecklingsprocesser. Detta genom att utföra en systematisk litteraturgranskning kring 
aktuell forskning inom området. Resultatet kommer att bestå av en kartläggning och 
analys över hur hantering av icke-funktionella krav inom agila utvecklingsprocesser kan 
utföras. 
 

1.3.2 Frågeställningar 
Utifrån problemformulering och syfte ställer författarna följande frågeställningar: 
 

● Hur kan icke-funktionella krav involveras i kravhanteringsprocessen för agila 
systemutvecklingsprojekt? 

● Hur kan metoderna för att involvera icke-funktionella krav kategoriseras? 

1.4 Avgränsningar 

I denna studien har författarna valt att avgränsa ämnet till att bara behandla icke-
funktionella krav och kommer på så sätt inte ta några andra typer av krav i beaktande. 
Vidare kommer studien att avgränsa sig till att endast inkludera hur kravhantering av 
icke-funktionella krav kan hanteras i agila utvecklingsprocesser. Författarna ämnar ej 
identifiera vilken av de identifierade kravhanteringsmetoderna som är mest effektiv. 
Studien ska istället skapa en övergripande bild kring hur forskningen inom det valda 
området ser ut. Detta ska göras genom att klassificera och kategorisera den insamlade 
informationen utifrån gemensamma egenskaper och förhållningssätt. 

1.5 Kunskapsintressenter 

Studiens kunskapsbidrag är att skapa en överblick över vad aktuell forskning säger om 
kravhantering av icke-funktionella krav i agila utvecklingsprocesser. 
Kunskapsintressenter är därmed bland annat systemarkitekter, kravställare, projektledare 
och verksamhetsutvecklare då dessa jobbar med kravställning och framtagande av nya 
system. Dessa yrkesroller har därav ett intresse av att effektivisera och möjliggöra för att 
skapa en slutprodukt som tillgodoser alla krav som ställs från kunden, vilket inbegriper 
icke-funktionella krav och hanteringen av dem. 
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1.6 Disposition 

Denna uppsats är uppdelad i sex kapitel: 1 - Inledning, 2 - Teori, 3 - Forskningsansats och 
metod, 4 - Empiri, 5 – Analys, 6 – Slutsats och diskussion. 
 
I teorikapitlet kommer centrala begrepp och bakomliggande teorier för studien att 
redogöras för. I forskningsansats och metod beskrivs hur studien är utförd. I 
empirikapitlet redogörs och kategoriseras de studier som har identifierats i den 
systematiska litteraturgranskningen. I analyskapitlet analyseras den insamlade datan från 
empirin. I slutsats och diskussion besvaras frågeställningarna och författarna reflekterar 
kring studiens empiri.  
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2. Teori 

2.1 Agil systemutveckling 

Agil systemutveckling bygger enligt Williams och Cockburn (2003) på återkoppling och 
förändring. De menar att agil systemutveckling är en empirisk process vilket, utifrån ett 
ingenjörsperspektiv, betyder att det i dessa processer inte går att planera 
utvecklingsarbetet i ett förstadie och på så sätt uppnå det resultat och mål som önskas. 
Istället ska den empiriska processen präglas av korta undersöknings- och anpassnings 
cykler samt frekventa återkopplingsloopar. Detta för att se till att utvecklingen går åt rätt 
håll samt att se till att eventuella korrigeringar initieras vid utvecklingsinsatser som 
bedöms som felaktiga. Detta förhållningssätt med konstant undersökning, anpassning och 
feedback är helt nödvändiga för att kunna uppnå de mål som ofta inom 
mjukvaruindustrin, är motstridiga och oförutsägbara. (Williams & Cockburn, 2003)  
 
Manifesto for Agile Software Development (agilemanifesto.org), ett manifest skrivet av 
de utövare som varit med och tagit fram många av de agila utvecklingsmetoder som 
används idag, menar att agil utveckling har fyra kärnvärderingar: 
 

● Individer och interaktion prioriteras över process och verktyg - Denna 
kärnvärdering handlar om att det är människorna som är delaktiga i projektet 
samt hur de kommunicerar som har den största inverkan på projektets framgång. 
Därav är det viktigare att prioritera interaktion mellan människor och grupper 
istället för mjukvarutvecklingsprocesser och verktyg. Även dessa är hjälpfulla, 
men de är inte lika kritiska för projektets framgång. (Hunt, 2006) 
 

● Fungerande mjukvara prioriteras över omfattande dokumentation - Denna 
värdering menar att det är den faktiska produkten som konsumenten kommer att 
använda, inte dokumentationen. Därav ska dokumentation inte vara ett mål i sig 
själv utan istället vara ett komplement till slutprodukten. (ibid)  

 
● Kundsamarbete prioriteras över kontraktsförhandlingar - Den här 

värderingen förespråkar att tid ska spenderas på att arbeta tillsammans med 
kunden och involvera dem i utvecklingsprocessen istället är att spendera tid på 
långa och detaljerade kontraktsförhandlingar. (ibid) 

 
● Reagera på förändringar istället för att följa planen - Den sista kärnvärdering 

lägger tonvikt på att agil utveckling handlar om att omfamna förändring istället 
för att påpeka att “Det står inte i planen eller bland kraven, så vi kan inte göra 
det!”. Med detta menas att utvecklingen drivs av återkoppling från användare och 
inte som en reaktion på en fast plan. Det ska emellertid tilläggas att det även bör 
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finnas en plan och att planering är viktigt men att projektet däremot måste tillåtas 
att anpassas till sin omgivning. (ibid) 

 
De ovan nämnda kärnvärderingarna bygger likt Williams och Cockburn (2003) på att 
förändring och feedback är centralt vid agil utveckling. Erickson, Lyytinen och Siau 
(2005) menar även de att agilt utvecklande bygger på att främja återkoppling samt att 
kunna ge en snabb respons på föränderliga miljöer, förändrade användarkrav, framskjutna 
deadlines eller liknande. 

2.2 Agila utvecklingsmetoder 

Det finns många olika agila utvecklingsmetoder och enligt en undersökning gjord av 
Vijayasarathy och Butler (2016) är de vanligaste Agile Unified Process, Scrum, Test-
driven Development, Feature-driven Development, Lean Software Development, 
Extreme Programming, Crystal methodologies och Dynamic System Development 
Method. Nedan presenteras några av dessa. 
 
Lean software development (LSD). LSD applicerar principer från lean produktion, dvs 
att man skalar bort alla moment och delar som anses var onödigt och överflödigt för 
utvecklingsprocessen. Metoden består av sju principer: eliminera avfall, förstärka lärande, 
bestämmelser sker så sent som möjligt, leverans sker så fort som möjligt, auktorisera 
projektteamet, bygga integritet och se helheten. (Dyba & Dingsoyr, 2008)  
 
Scrum. Scrum fokuserar på projektledning där det är svårt att planera i förväg. Metoden 
använder återkopplingsloopar för att se till att det finns en empirisk processkontroll. 
Utvecklingen sker i olika steg, kallade “sprints”, av självorganiserande team. Dessa 
sprints börjar med planering och slutar med granskning av resultatet. All funktionalitet 
som ska implementeras i systemet listas i en backlog (orderstock) där produktägaren 
bestämmer vilka funktioner som ska implementeras i den aktuella sprinten. (ibid) 
 
Extreme programming (XP). XP ämnar att agera som ett bästa praxis för 
utvecklingsprocessen och består av tolv principer för optimal systemutveckling. Denna 
metod förespråkar bland annat att leveranser av mjukvara alltid ska ske via mindre delar 
(releaser). XP anser även att namngivning av klasser och metoder i systemet ska vara 
självförklarande och bör göras via metaforer. Denna metod anser att utvecklare alltid bör 
använda “simple design”, vilket betyder att det enklaste tillvägagångssättet alltid bör 
användas. XP förespråkar även användande av kodstandard, vilket bör fastslås i början av 
projektet och gälla under hela utvecklingstiden. (ibid) 
 
Alla dessa agila utvecklingsmetoder har sina egna förhållningssätt men bygger i grunden 
på samma koncept, vilket baseras på det som diskuterades i föregående sektion (2.1). 
Hunt (2006) menar att alla agila utvecklingsmetoder har gemensamt att de fokuserar på 
att producera slutprodukten och alltid är responsiva på kundens krav. Det är framför allt 
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aspekten kring hur de ser på krav, dvs att de är föränderliga till sin natur och detta måste 
kunna hanteras som är en röd tråd mellan alla agila utvecklingsmetoder. Detta betyder att 
de har ett liknande förhållningssätt till hur krav hanteras även om metoderna är något 
olika. 

2.3 Krav 

IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers, listar fyra accepterade definitioner 
av ett krav i sitt vokabulär ISO/IEC/IEEE 24765-2017, Systems and software engineering 
- Vocabulary: 
 
1. Statement that translates or expresses a need and its associated constraints and conditions. 
2. Condition or capability that must be met or possessed by a system, system component, product, 
or service to satisfy an agreement, standard, specification, or other formally imposed documents. 
3. Provision that contains criteria to be fulfilled. 
4. A condition or capability that must be present in a product, service, or result to satisfy a 
contract or other formally imposed specification. (IEEE & ISO, 2017)  
 
Av dessa definitioner förstår vi att ett krav är ett uttalande (statement), ett villkor 
(condition), en förmåga (capability) eller en bestämmelse (provision). Det uttrycker ett 
behov, tillsammans med dess associerade begränsningar. Dessa behov uttrycker vad ett 
system, en systemkomponent, produkt eller service måste uppfylla. Det skall även 
definieras i ett bindande dokument såsom ett avtal, en standard eller en specifikation. 
Som fotnot till dessa definitioner nämner IEEE att ett krav skall definieras med ordet 
"shall" - skall, samt att det skall innehålla de kvantifierade behoven, önskningarna samt 
förväntningarna hos projektsponsor, kunder och andra intressenter.  

2.3.1 Funktionella krav 
IEEE och ISO definierar ett funktionellt krav som: 
 
"1. Statement that identifies what results a product or process shall produce 2. Requirement that 
specifies a function that a system or system component shall perform" (IEEE & ISO, 2017)  
 
Utifrån dessa två definitioner kan slutsatsen dras att funktionella krav har dessa 
essentiella egenskaper (Adams, 2015): 
 

1. De definierar vad systemet skall göra. 
2. De är handlingsinriktade. 
3. De beskriver uppgifter eller aktiviteter. 
4. De är associerade med transformationen av input till output. 

2.3.2 Icke-funktionella krav 
IEEE och ISO definierar ett icke-funktionellt krav som: 



 

 8 

 
"A software requirement that describes not what the software will do but how the software will do 
it" (IEEE & ISO, 2017)  
 
Vanligtvis definieras icke-funktionella krav som kvalitetsattribut gällande bland annat 
användbarhet, säkerhet, prestanda, pålitlighet och skalbarhet (Mahmoud & Williams, 
2016). Det finns tre aspekter som gör det svårare att arbeta med icke-funktionella krav än 
funktionella (Chung, Nixon, Basili, & Mylopoulos, 2000): 
 

1. Icke-funktionella krav kan vara subjektiva då de kan bli granskade, tolkade och 
utvärderade på olika sätt av olika individer. 

2. Icke-funktionella krav kan vara relativa då verkställandet och betydelsen av 
kraven kan variera beroende på vilket system det körs på. 

3. Icke-funktionella krav är ofta interagerande, då implementerandet av ett kan 
försvåra eller förenkla implementerandet av ett annat. 

 
Utifrån ovanstående definitioner och karakteristika kan slutsatsen dras att icke-
funktionella krav har dessa essentiella egenskaper (Adams, 2015): 
 

1. De definierar en egenskap eller kvalitet som systemen måste ha. 
2. De kan vara subjektiva, relativa och interagerande. 
3. De skall beskriva hur väl systemen skall fungera 
4. De är sammankopplade med hela systemet. 

 
Det är just eftersom icke-funktionella krav beskriver viktiga och ofta kritiska krav som en 
formell och strukturerad ansats i systemdesignen behövs för att identifiera, organisera, 
analysera och förfina dem. Utförs det inte tidigt kan det bli kostsamt och tidsförödande att 
implementera dem i senare skeden av systemlivscykeln (ibid). 

2.4 Kravhantering 

Kravhantering (requirements engineering på engelska) är processen att samla in, 
dokumentera och förvalta krav. Exakt vilka steg som ingår varierar beroende på projekt 
och projektmetodik. Nedan definieras en allmän redogörelse för kravhanteringsprocessen, 
utformad av Sommerville (2011).  
 

1. Kravelicitering och analys. I detta steg samlas krav in från intressenter i 
projektet. Detta sker genom fyra substeg. 

a. Kravinsamling. Detta är processen att via interaktion med intressenter 
samla in information om det nuvarande systemet samt det framtida 
systemet och utifrån detta upptäcka krav. Detta kan bland annat ske via 
intervjuer, definiering av use cases samt observation.  

b. Kravklassificering och organisering. Detta innebär att ta den 
ostrukturerade informationen som framkommit i steg 1a och gruppera 
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detta. Ett vanligt sätt att utföra detta är att identifiera subsystem i det 
givna systemet samt utifrån dessa placera in kraven. 

c. Kravprioritering och förhandling. När flertalet intressenter är 
involverade kommer detta leda till kravkonflikter. Dessa konflikter kan 
både härledas till olika uppfattningar om hur systemet bör fungera och 
agera, samt meningsskiljaktigheter i vad som bör vara centralt på 
bekostnad av något annat. Vanligtvis måste intressenterna mötas för att 
lösa sina konflikter.  

d. Kravspecificering. Detta innebär att i ett kravdokument specificera 
gällande krav på det framtida systemet. Detta kan specificeras på flera 
olika sätt, bland annat via skrivet språk, grafiska notationer såsom UML 
samt matematiska specifikationer. 
 

2. Kravvalidering. I denna process kontrolleras att kravdokumentet faktiskt 
definierar vad kunden vill ha. Det överlappar med analysen eftersom det handlar 
om att finna fel i kraven. Ett flertal domäner behöver valideras, bland annat att 
samtliga krav är förenliga med varandra, att dokumentet är komplett och inte 
saknar centrala krav samt att kraven är verifierbara - de skall kunna testas. 
Validering kan ske via flera metoder, bland annat att centrala intressenter går 
igenom kravdokumentet, att visa upp en prototyp av systemet för intressenter 
samt att utforma test av kraven. Är det svårt eller omöjligt att skriva ett faktiskt 
test av kravet betyder det ofta att kravet är svårt att implementera och bör 
omarbetas. 
 

3. Kravförvaltning. I realiteten är sällan ett kravdokument helt komplett. Detta på 
grund av att samtliga problem inte kan definieras, samt att kraven kan ändras 
över tid. Därmed behöver även kraven förvaltas över tid, både under utveckling 
av systemet samt efter implementation. Kravförvaltning är processen att förstå 
och kontrollera förändring i kraven. Det innebär bland annat att ha alla krav 
sparade på säkert ställe där alla som är involverade i utvecklingen har tillträde, ha 
ett system för att utvärdera om nya krav är möjliga att integrera i det befintliga 
systemet samt att möjliggöra spårning av krav via bland annat andra krav samt 
intressenter av kravet. Vanligtvis används mjukvara för att hantera detta. 

2.5 Metoder för kravhantering i agil utveckling 

Inom agila utvecklingen eliciteras krav iterativt i takt med att designen av det aktuella 
systemet fortgår. Detta sker i en slags symbios. Det kan beskrivas som att om det sker en 
iteration som ändrar något inom designen av systemet ska det även ske en iteration av 
hanteringen av kraven för det aktuella systemet (Sommerville, 2011, s. 62-63). Schön, 
Thomaschewski, & Escalona (2017) har skrivit en reviewartikel där de bland annat 
kartlagt de vanligaste artefakterna för kravhantering inom agil utveckling. De fyra 
vanligaste (use cases, user stories, story cards och prototyping) presenteras nedan. 
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I agil utveckling kan use cases användas för kravhantering. Ett use case skildrar ett set 
aktiviteter som utförs för att uppnå ett specifikt resultat eller skapa en specifik output. Vid 
användning av use cases är målet att ta fram tillräckligt många för att alla aktiviteter som 
användaren behöver utföra i systemet finns kartlagda. För att skapa use cases behöver 
utvecklare interagera med användare och genomföra exempelvis intervjuer eller 
workshops. Utifrån dessa skapas det sedan olika användningsfall som sedan analyseras 
för att kunna fastställa potentiella krav. Use cases är ett effektivt verktyg för att hitta 
funktionella krav men även för att hitta undantagsfall och specialfall som systemet 
behöver beakta. (Dennis et al., 2012, s. 148ff) 
 
Två andra metoder som är tätt sammankopplade med varandra är user stories och story 
cards. Detta används främst inom Extreme programming (XP) och innebär att man 
använder scenarion (user stories) för att bryta ut och specificera krav. Kraven baseras på 
enkla berättelser eller scenarion som kunden beskrivit om aktuellt område. Dessa skrivs 
ned på så kallade story cards (små kort) istället för en mer traditionell kravlista. Utifrån 
dessa kort analyserar utvecklare vilken funktionalitet som bör finnas genom att bryta ner 
varje kort i mindre uppgifter och aktiviteter. Utvecklare uppskattar även hur mycket tid 
och resurser som varje kort behöver. Då detta är gjort får kunden prioritera vilka kort som 
bör implementeras först. Detta görs för att hitta funktionalitet som bör prioriteras och 
utvecklas under aktuell iteration. (Sommerville, 2011, s. 65-66) 
 
Kravhantering kan även utföras genom prototyping. Detta innebär att utvecklare skapar 
olika testversion av systemet för att kunna demonstrera koncept, undersöka 
problemområden samt utvärdera designalternativ. Prototyping kan användas för att 
förutse förändringar som systemet eventuellt kan behöva genomgå men även för att 
elicitera och validera krav. Genom att låta användare interagera med prototyper kan 
utvecklaren undersöka hur väl det föreslagna systemet tillgodoser användarnas behov. 
Detta kan leda till idéer för nya krav samt ger indikationer på styrkor och svagheter i 
systemet. Exempelvis kan en funktion från systemspecifikationen se väldefinierad och 
användbar ut vid första anblick, men när den sätts i ihop med andra funktioner i 
prototypen kan användarna upptäcka att den är inkorrekt eller ofullständig. Detta 
resulterar i att systemspecifikationen måste uppdateras utifrån den nya insikten för 
funktionen och de krav som berör den. (Sommerville, 2011, s. 45ff) 
 
Schön et al. (2017) och Inayat, Salim, Marczak, Daneva, & Shamshirband (2015) tar i 
sina reviewartiklar upp att funktionella krav ofta står i fokus vid kravhantering i agila 
utvecklingsprocesser. De menar båda att icke-funktionella kraven ofta negligeras eller 
adderas för sent i utvecklingsprocessen vilket skapar problem. Schön et al. (2017) menar 
vidare att det även återspeglas i de metoder för kravhantering som nämnts ovan.   
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3. Forskningsansats och metod 

3.1 Forskningsansats 

Uppsatsförfattarna har genomfört en systematisk litteraturgranskning av kvalitativ 
karaktär, vilket är en metod där forskningslitteratur granskas. Detta då studien har för 
avsikt att undersöka vad befintlig forskning har att säga om de frågeställningar som ställs. 
Empirin som samlats in består därför av forskningspublikationer inom det valda området. 
Studien har bedrivits mellan november och december 2017 och inkluderar den aktuella 
forskning som finns tillgänglig under den perioden samt att forskningen uppfyller de 
kvalitetskriterier som studien ämnar följa. 
 
Studien är av typen breddstudie med kvalitativa inslag (Goldkuhl, 2011). Detta eftersom 
ett större antal artiklar har behandlats och därefter gallrats. Efter gallringen har resterande 
artiklar granskats kvalitativt. Detta innebär att författarna har analyserat det insamlade 
materialet och utvunnit information. Informationen har därefter tematiserats kopplat till 
studiens forskningsfrågor. (Oates, 2006, s 267ff) Vidare redogörelse för denna process 
ges i kapitel 3.2 och framåt. 
 
Forskningsstrategin för denna studie består av en kombination av kategoriserande och 
klassificerande strategier. Dels har studien en begreppsutvecklande kategoriell strategi 
eftersom den kategoriserar olika sätt för hanteringen av icke-funktionella krav i agila 
utvecklingsprocesser, och på så sätt även bedriva begreppsutveckling. Dels har studien 
även en begreppsutvecklande klassificerande strategi. Denna strategi underlättar för 
kategoriseringen då klassificering hjälper till med att strukturera indelningen av 
kategorier, dvs vad är typiskt för olika kategorier. Valet av dessa två forskningsstrategier 
motiveras med att de tillsammans möjliggör för studien att på ett utförligt sätt kartlägga 
vilka hanteringssätt som kan användas finns för att hantera icke-funktionella krav vid 
agila utvecklingsprocesser. (Goldkuhl, 2011) 

3.2 Systematisk litteraturgranskning 

För att kunna genomföra litteraturgranskningen utgår studien ifrån Okoli och Schabrams 
(2010) guide för systematisk litteraturgranskning. De delar upp genomförandet av 
systematisk litteraturgranskning i 8 delar: 
 

● Syftet med litteraturgranskningen. I detta steg ska granskarna tydligt definiera 
syftet och det avsedda målet med granskningen. Detta bidrar till att granskningen 
blir explicit för dess läsare. 
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● Protokoll och utbildning. Då granskningen bedrivs av mer än en person är det 
helt avgörande att granskarna är överens och i samförstånd angående hur 
förfarandet av granskningen ska gå till. Detta för att granskningen ska bli 
konsekvent. För att uppnå detta krävs både ett protokolldokument samt utbildning 
för alla granskare. 

● Litteratursökning. Granskarna måste tydligt kunna påvisa och beskriva i detalj 
hur litteratursökningen har bedrivits. Granskarna måste även kunna motivera och 
argumentera för att litteratursökningen är heltäckande fullständig. 

● Praktisk screening. Granskarna måste vara tydliga med vilka studier som 
inkluderas och vilka studier som exkluderas från litteraturgranskningen. För de 
studier som exkluderas måste granskarna motivera, med praktiska orsaker, varför 
dessa inte anses vara relevanta för studien. 

● Kvalitetsbedömning. I detta steg skall granskarna ange vilka kriterier som 
appliceras för att bedöma vilka studier som bör inkluderas i 
litteraturgranskningen. Alla artiklar som inkluderas måste bedömas utifrån deras 
kvalité.  

● Datautvinning. Då alla studier som ska ingå i litteraturgranskningen har 
identifierats ska granskarna extrahera relevant information från varje studie.   

● Syntetisering. Granskarna sammanställer i detta steg den utvunna informationen 
från de granskade studierna. Detta kan göras med hjälp av kvantitativa eller 
kvalitativa tekniker.  

● Skriftlig framställning av litteraturgranskning. I det sista steget ska granskarna, 
förutom att förhålla sig till de standard principer som gäller vid författande av 
forskningsartiklar, möjliggöra så att processen för litteraturgranskningen kan 
reproduceras helt oberoende. Detta kräver att granskarna beskriver 
tillvägagångssättet på tillräcklig detaljnivå för att kunna återskapa studien och få 
ett liknande resultat. 

3.3 Tillvägagångssätt 

För att säkerställa att författarna har utfört granskning enligt samma kriterier har 
författarna utarbetat ett protokolldokument för granskning, se bilaga 1. Detta dokument 
bygger på Okoli & Schabrams (2010) guide för litteraturgranskning.  

3.3.1 Litteratursökning 
Okoli & Schabram (2010) menar att datainsamlingen i en systematisk litteraturgranskning 
skall gå i tre steg. I första steget skall sökningen ske i databaser och eventuellt via 
bibliotek och bibliotekarier. I detta första steg har författarna sökt i databasen Web of 
Science. Sökningsfrasen är som följer: 
 
TOPIC: (non-functional requirement* OR NFR* OR "quality attributes") AND 
TOPIC:(agile OR scrum OR XP OR "extreme programming" OR AUP OR "agile unified 
programming" OR  TDD OR "test-driven development" OR FDD OR "feature-driven 



 

 13 

development" OR  LSD OR "lean system development" OR  ASD OR "adaptive system 
development" OR Crystal OR  DSDM OR "dynamic system development method") 
 
I skrivande stund (2017-11-02) resulterar sökningen i 131 svar. De agila metoder som tas 
med i sökningen är de som är de mest använda, enligt en undersökning publicerad 2016 
(Vijayasarathy & Butler, 2016). Att utöka söksträngen med fler agila metoder resulterade 
inte i fler träffar. Efter sökning i Web of Science utfördes samma sökning i IEEE:s 
(Institute of Electrical and Electronics Engineers) databas samt Uppsala 
Universitetsbiblioteks databas med samma söksträng, modifierad för att stämma med 
respektive databas söksyntax. Ingen ytterligare studie identifierades i IEEE eller Uppsala 
Universitetsbibliotek. 
 
Nästa steg i litteratursökningen enligt Okoli & Schabram (2010) är att söka bakåt - det 
vill säga att söka i referenslistor i de studier som bedöms vara intressanta, för att hitta 
ytterligare intressanta studier. Därefter skall sökningen ske framåt - det vill säga att hitta 
studier som citerar de studier författarna har valt ut som intressanta. Datainsamlingen är 
slut när ytterligare sökningar ej resulterar i nya identifierade källor, utan istället resulterar 
i att samma källor kommer upp igen (ibid). Sökningen framåt och bakåt skedde i 
databasen Scopus. 
 
Totalt 152 studier identifierades i litteratursökningen. 131 via sökning i Web of Science, 
16 ytterligare studier identifierades via sökning bakåt, 5 ytterligare studier identifierades 
via sökning framåt.  

3.3.2 Praktisk screening 
I detta steg har samtliga av de 152 identifierade studierna via titel och abstrakt. (Okoli & 
Schabram, 2010) Frågorna de bedömdes utifrån är som följer och är baserade på delarna 
Assessing och Reading ifrån Oates (2006, s. 83-84):  
 

1. Utifrån titel och abstrakt, behandlar studien de frågor som litteraturgranskningen 
behandlar? 

 
Denna fråga berättigas utifrån att ett flertal av de studier som framkommer i sökningen 
uppenbart ej är relaterade till ämnet litteraturgranskningen behandlar. Dessa är därmed 
oväsentliga att studera ytterligare, och exkluderas då i detta steg. 97 studier exkluderas 
utifrån denna fråga. 
 

2. Är studien publicerad i en godtagbar publikation? 
 
Faktumet att studien är publicerad i en journal som Web of Science inkluderar i sin 
indexering är positivt då det filtrerar bort journaler som inte lever upp till dess standard. 
Web of Science Core Collection inkluderar dock över 12 000 journaler, varpå risken finns 
att några av dessa ej lever upp till en hög standard. I bästa fall skulle 
litteraturgranskningen enbart innehålla publicerade journalartiklar. Detta är dock ej 
möjligt på grund av att urvalet då skulle bli för litet och författarna har valt att även 
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inkludera konferensbidrag. Konferensbidrag är helt acceptabelt att använda som källor i 
litteraturgranskningar, helst bör de dock vara från ansedda konferenser (Webster & 
Watson, 2002). För att garantera att alla konferensbidrag är från acceptabla konferenser 
har vardera källa jämförts gentemot California Institute of Technologies lista av 
tvivelaktiga konferenser (Roth, 2017). Alla artiklar har jämförts mot Beall's List of 
Predatory Journals and Publishers (Beall, 2016) för att filtrera bort icke godtagbara 
journaler. Författarna har valt att ej inkludera workshops i litteraturgranskningen. 3 
studier exkluderas utifrån denna fråga 
 
I denna screening exkluderas totalt 100 studier, 97 utifrån fråga 1, tre utifrån fråga 2. 
Detta ledde till att 52 studier kvalificerade för vidare bedömning.  

3.3.3 Kvalitetsbedömning 
Inom detta steg har författarna i sin helhet läst samtliga av de studier som har kvalificerat 
från screeningen. (Okoli & Schabram, 2010) Studierna har bedömts utifrån dessa frågor 
som baseras på kapitlen Assessing och Critically Evaluating i Oates (2006, s. 83-85): 
 

1. Behandlar studien de frågor som litteraturgranskningen behandlar? 
 
Denna fråga används eftersom en studie kan vid bedömning utifrån titel och abstrakt 
verka relevant, men kan vid närmare anblick visa sig inte till vara applicerbar på 
litteraturgranskningen. 27 studier exkluderades utifrån denna fråga. 
 

2. Håller studien tillräckligt hög kvalitet för att inkluderas i litteraturgranskningen? 
- Verkar författaren/författarna trovärdiga? 
- Är studiens utformning logisk? 
- Är studiens slutsatser adekvat underbyggda? 
 

Denna fråga används för att filtrera bort studier av låg kvalitet. Författarna har valt att 
definiera hög kvalitet med tre aspekter. För det första, är författarna trovärdiga? En icke 
trovärdig författare är exempelvis en författare som utför en studie på en produkt som 
säljs av ett företag hen jobbar för. För det andra, är studiens utformning logisk? Är den 
exempelvis skriven med en logisk följd samt är dess undersökning rimligt utformad? För 
det tredje, är studiens slutsatser adekvat underbyggda - kan studien dra de slutsatser den 
gör utifrån den empiri som studien framställt? Sex studier exkluderades utifrån denna 
fråga. 
 
Om studien behandlar den fråga som litteraturgranskningen behandlar, samt om den är av 
tillräckligt hög kvalitet kommer den att inkluderas i litteraturgranskningen. Av 52 studier 
filtrerades totalt 33 bort i kvalitetsbedömningen, varpå 19 studier togs vidare för att 
inkluderas i litteraturgranskningen. Se figur 1 för full redogörelse över 
sökningsprocessen. 
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Figur 1: Flödesschema över inkluderade studier 

3.3.4 Dataanalys 
Dataanalys beskrivs av Okoli & Schabram (2010) inom stegen Datautvinning och 
syntetisering. Författarna har valt att genomföra en kvalitativ syntetisering. Detta innebär 
att söka efter gemensamma koncept och redogöra för dessa, istället för att statistiskt söka 
efter vilken/vilka metoder som är mest effektiv. Studierna har sammanfattats i ett 
formulär, samt textuellt i underrubriker. Webster och Watson (2002) beskriver 
syntetisering som att gå från författarcentrerat till konceptcentrerat. Målet är att finna 
gemensamma koncept, istället för att jämföra författare mot författare. För att vidare 
tydliggöra detta inkluderar litteraturgranskningen ett konceptmatrix, där olika koncept 
mappas med olika studier. På detta vis kan återkommande teman identifieras. 
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4. Empiri 

Författarna har valt att kategorisera studierna i litteraturgranskningen utifrån vilken/vilka 
delar av kravhanteringsprocessen de innehåller. I denna kategorisering har författarna valt 
att utgå från den mer detaljerade definitionen presenterad av Sommerville (2011, s. 
101ff). Stegen i denna mer detaljerade definition är insamling, klassificering och 
organisering, prioritering och förhandling, specificering, validering samt förvaltning. De 
flesta studier behandlar en eller ett fåtal delar av processen. Vissa studier presenterar dock 
en mer omfattande modell som berör flera steg i kravhanteringsprocessen. För att 
särskilja de som behandlar en eller ett fåtal delar av processen från de mer omfattande 
modellerna har författarna valt att använda Sommervilles (2011, s. 101ff) mer 
övergripande definition av delar i kravhanteringsprocessen. Denna sammanför de fyra 
första stegen till ett. Stegen som innefattas i denna definition är därmed Kravelicitering 
och analys, validering och förvaltning. Behandlar en artikel flera steg enligt denna 
definition (exempelvis insamling, specificering och förvaltning) kategoriseras den som en 
så kallat stegöverskridande metod. Behandlar den däremot bara exempelvis insamling 
samt klassificering och organisering anses den inte vara en stegöverskridande metod, då 
alla dessa delar ingår i steget kravelicitering och analys. Exempelvis behandlar 11 studier 
kravinsamling, men kapitlet om kravinsamling innehåller 8 studier. Resterande studier är 
stegöverskridande metoder och presenteras i detta kapitel. Detta för att inte samma 
information skall presenteras flera gånger. Figur 2 visar antalet studier i vardera kategori, 
tabell 2 ger en mer detaljerad bild över hur många samt vilka delar av 
kravhanteringsprocessen som vardera studie berör. 

 
 
Figur 2: Antal studier i vardera kapitel efter kategorisering 
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Studierna benämns genomgående i litteraturgranskningen som S1, S2, S3 etc. Detta står 
för Studie 1, Studie 2, Studie 3 etc. Nedanstående tabell redogör för vad studierna 
innehåller enligt denna namnförteckning. Fullt namn på studie, inklusive författare för 
respektive studie redogörs för i Bilaga 1. 
 
Tabell 1: Konceptmatrix över inkluderade studier samt vilka delar av kravhanteringsprocessen 
studien behandlar. 

Studie Kravelicitering och analys Validering Förvaltning 

 Insamling Klassificering 
och 

organisering 

Prioritering 
och 

förhandling 

Specificering  

S1 ●       

S2      ●  

S3 ●   ●     

S4 ●  ●      

S5    ●    

S6      ●  

S7 ●    ●    

S8 ●    ●   ●  

S9 ●      ●  

S10      ●  

S11      ●  

S12 ●       

S13 ●      ●  

S14 ●  ●  ●     

S15 ●  ●  ●     

S16   ●     

S17 ●  ●    ●   

S18 ●   ●     

S19   ●     

Totalt 11 4 6 3 1 7 
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4.1 Insamling 

Denna kategori kommer att redogöras för genom tre olika subkategorier - kravinsamling 
genom workshops, automatiserad kravinsamling och övriga hjälpmedel för 
kravinsamling.  
 
Insamling av icke-funktionella krav genom workshops 
Nawrocki, Ochodek, Jurkiewicz, Kopczyńska & Alchimowicz (2014) [S18] har tagit fram 
metoden Structured Elicitation of Non-functional Requirements (SENoR) där 
huvudfokuset ligger på ett workshopmoment för att elicitera icke-funktionella krav. Innan 
workshopen startar presenteras agendan för workshopen och det informeras om det 
specifika affärsfallet samt de redan kända funktionella kraven i systemet. Då det är 
avklarat genomförs en serie korta brainstorming-sessioner för att elicitera NFR:s. Detta 
görs med hjälp av ramverket ISO25010 och dess kvalitativa samt subkvalitativa 
egenskaper. Dessa egenskaper ställs emot de redan framtagna funktionerna för 
produkten/systemet. 
 
En subkvalitativ egenskap är en egenskap som berör i vilken grad produkten/systemet 
tillgodoser specifika användares behov gällande exempelvis att nå specifika mål eller 
effektivitetsnivåer, tillfredsställa särskilda arbetsområden eller skapa riskfrihet. Ett 
exempel på en subkvalitativ egenskap är learnability, vilket handlar om hur lätt det är för 
en specifik användare att läras sig använda systemet på ett effektivt sätt. Definitionen av 
varje subkvalitativ egenskap förklaras av en moderator och därpå följer en individuell 
reflektion på några minuter, där varje deltagare funderar kring vilka förväntningar de har 
angående aktuell subkvalitativ egenskap. (Nawrocki et al., 2014) [S18] 
 
Efter den individuella reflektionen genomförs en brainstorm-session där icke-funktionella 
krav föreslås och diskuteras. De kraven som föreslås och bedöms viktiga dokumenteras 
av specifika kravsekereterare. Denna process upprepas för varje subkvalitativ egenskap 
som har valts från ISO25010. Alla krav som har dokumenterats analyseras sedan av 
kravsekreteraren, vilken säkerställer att de inte finns duplicerad eller motsägelsefull 
information. Kravsekreteraren ser sedan över att meningsbyggnaden för varje icke-
funktionellt krav är korrekt och logiskt utformad. Då detta är gjort sammanställer 
kravsekreteraren dokumentet med alla krav vilket sedan skickas ut till alla deltagare och 
på så sätt avslutas SENoR-processen. (ibid) [S18] 
 
De Gooijer (2017) [S3] föreslår likt Nawrocki et al. (2014) [S18] en workshop som 
insamlingsmetod. De Gooijer’s metod heter mini-QAW och baseras på en tidigare metod, 
quality attribute workshop (QAW) utvecklad av USA:s försvarsdepartement. QAW syftar 
till att samla in detaljerade kvalitativa krav innan mjukvaruarkitekturen definieras. Detta 
görs genom att ta fram kvalitetsattributscenarion vilka sedan användas för att elicitera 
icke-funktionella krav. Mini-QAW är en komprimerad och snabbare version av QAW. 
Metoden är uppbyggd i olika steg och påminner om SENoR fast den är mer inriktad på att 
producera scenario för elicitering av krav istället för färdiga krav. 
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Mini-QAW inleds med att en moderator håller en presentation angående agendan för 
workshopen samt informerar om kvalitetsattribut och hur de kan arrangeras i taxonomier. 
Då detta är avklarat ritar moderatorn upp en stor matris med en taxonomi över 
kvalitetsattribut som den bedömer vara lämplig för aktuellt system. Matrisen är cirkulär 
och formad som ett nät där kvalitetsattribut är utplacerad i jämna mellanrum i ytterkant på 
matrisen. Moderatorn väljer sedan att antingen genomföra en brainstorm-sesssion med 
deltagarna eller att använda sig av ett frågeformulär för att populera matrisen med 
scenarion. (de Gooijer, 2017) [S3] 
 
Vid brainstorm-sessionen får deltagarna fritt gå fram till matrisen och fästa postit-lappar 
med eget nedskrivna scenarion i förhållande till vart på matrisen scenariot hör hemma, 
exempelvis om ett scenario berör inloggningsprocess så borde den sitta i närhet till ett 
kvalitetsattribut rörande säkerhet. Vid val av frågeformulär förklarar moderatorn först 
innebörden av ett specifikt kvalitetsattribut och ställer sedan frågor till deltagarna 
angående kvalitetsattributet. Då kvalitetsattribut bedöms som betydelsefulla för systemet 
frågar moderatorn ut deltagarna varför och omvandlar svaren till scenario som fästs på 
matrisen. (ibid) [S3] 
 
Efter att brainstormingprocess eller frågeformuläret är färdigt ska sedan deltagarna rösta 
vilka scenarion som bör prioriteras högst. Då alla röstat ska de scenarion med flest röster 
förfinas, dvs att de ska specificeras mer utförligt vilket sker med hjälp av ett fördefinierat 
formulär innehållandes obligatoriska frågor som exempelvis vad triggar scenariot och 
vilken del av systemet som berörs av scenariot. Dessa formulär samlas sedan in av 
moderatorn, som sedan ytterligare analyserar och förfinar scenarierna om så behövs. 
Detta görs efter att workshopen är avslutad. Moderator stämmer sedan i ett senare tillfälle 
av scenarierna med deltagarna för att få deras godkännande. (ibid) [S3] 
 
Automatiserad insamling av icke-funktionella krav 
Farid (2012) [S8] presenterade metodologin NORMAP på konferensen 19th Asia-Pacific 
Software Engineering Conference. Denna metodologin är väldigt stor och övergripande 
och innehåller flera olika delar vilka han och några medförfattare går in närmare på i ett 
antal artiklar. Farid använder prefixet NOR i sin metodologi vilket är en förkortning av 
Non-functional Requirement. En av artiklarna som ingår i NORMAP [S8] är Novell 
lightweight engineering artifacts for modeling non-functional requirements in agile 
processes [S7] skriven av Farid & Mitropoulos (2012b). De presenterar i artikeln en ny 
och förbättrad variant på story cards, vilka används vid insamling av krav i de agila 
utvecklingsprocesserna XP och scrum. Ett story card är ett fysiskt kort med en 
beskrivning av ett användarfall. Författarna föreslår modellen The W8 User Story Card 
Model vilket innebär att användarfall manuellt dokumenteras efter nedanstående åtta 
punkter.  
 

1. Who - Fångar vilken användare som användarfallet handlar om. 
2. What - Fångar kärnfunktionaliteten som användaren vill åt. 
3. Why - Fångar anledningen till varför funktionaliteten är viktig ur affärssyfte. 
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4. Without ignoring - Fångar språkliga signifikanta termer som kan upptäcka 
kvalitetsattribut eller NFR:s. Exempelvis, “genomför transaktionen utan att 
ignorera säkerheten och skalabilitet”. 

5. While it’s nice to have - Fångar mer valfria kvalitetsattribut som inte är av lika 
stor vikt som de som nämnts under punkt 4. Exempelvis, “det skulle vara bra om  
användarvänlighet och låg inlärningskurva prioriteras vid denna aspekt”. 

6. Within - Fångar in inom vilken tidsram som den önskade funktionaliteten behövs 
vara färdig. 

7. With a priority of - Fångar in kravets initiala prioritet. Detta används senare i 
planeringen av kraven. 

8. Which may impact - Fångar in beroenden till krav som påverkas av 
användarfallet. 

 
W8-modellen skapar sin grund för insamling av icke-funktionella krav under steg 4 och 5 
då kravinsamlaren dokumenterar aspekter som explicit handlar om kvalitetsattribut och 
icke-funktionella krav. På detta sätt utelämnas inte dessa krav i kravinsamlingsprocessen. 
W8-modellen kan användas inom NORMAP-metodologin för att automatiskt elicitera 
icke-funktionella krav ur textdokument med information om krav. Detta görs genom att 
använda en Natural Language Parser (NLP), vilket är ett program som läser in och 
analyserar texter. Programmet utarbetar den grammatiska strukturen i meningar och kan 
exempelvis hitta ord som hör ihop och på så sätt identifiera fraser. Programmet kan även 
identifiera vilka ord som är subjekt eller objekt till verb. I NORMAP används NLP:n för 
att analysera dokument och automatiskt extrahera story cards där de fyra första punkterna 
är ifyllda. För att kunna identifiera potentiella icke-funktionella krav knyts vissa ord till 
olika kvalitetsattribut, exempelvis kan ordet “sekunder” knytas till kvalitetsattributet 
prestanda och på så vis kan programmet då koppla user storyn till att den innehåller ett 
icke-funktionellt krav. (Farid & Mitropoulos, 2012b) [S7] 
 
Maiti & Mitropoulos (2015; 2017) [S14, S15] har tagit fram metoderna CEP och CEPP 
vilka båda berör insamling av icke-funktionella krav. Dessa metoder bygger på samma 
förhållningssätt vilket är att automatiskt kunna samla NFR:s från kravdokumentation 
innehållandes både text och bild, till skillnad från NORMAP.  Detta anser 
artikelförfattarna vara fördelaktigt för att det möjliggör att hitta icke-funktionella krav i 
uppritade modeller och bilder, samt att whiteboard-sessioner och mer informellt 
nedskriven information kan inkluderas i automatiseringen av insamlingen av krav. 
Metoderna använder sig av Optical Character Recognition (OCR) vilket är en teknik som 
konverterar bilder till läslig text. 
 
De insamlade dokumenten analyseras först av en OCR-funktion vilken konverterar alla 
bilder till läslig text. Sedan används en form av NLP vid namn NFR-Locator Plus som 
parsar genom dokumentet för att elicitera icke-funktionella krav. NFR-Locator Plus 
sorterar in de meningar som den bedömer vara NFR:s och klassificerar  dem med hjälp av 
en algoritm, vilken beskrivs mer i detalj under punkt 4.2. Då NFR-Locator Plus har 
analyserat alla inkluderade dokument lagras de eliciterade icke-funktionella kraven i en 
databas där kund och utvecklare kan få tillgång till dem. Metoden CEPP, till skillnad från 
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CEP, har en funktion som försöker att förutspå lämpliga icke-funktionella krav baserat på 
maskininlärning och tidigare data. Detta bygger på att NFR-Locator Plus analyserar 
tidigare insamlad metadata kring icke-funktionella krav och föreslår utifrån det ytterligare 
krav som kan vara relevanta för det aktuella systemet. (Maiti & Mitropoulos, 2015; 2017) 
[S14, S15] 
 
 
Övriga hjälpmedel för insamling av icke-funktionella krav 
Domah & Mitropoulos (2015) [S4] har skapat en metodologi kallad NERV vilket bland 
annat används för att samla in icke-funktionella krav i agila processer. I NERV samlas 
krav in genom användarberättelser som manuellt antecknas på story cards vilka sedan 
länkas tillsammans med ett annat slags kort vid namn Non-Functional Requirement story 
user COMpanion card (NFRusCOM). NFRusCOM-kortet fokuserar enbart på den icke-
funktionella aspekten kring det story card som den är länkad med. Det ska bland annat 
antecknas ett primärt och ett sekundärt icke-funktionellt krav samt förslag på lösningar 
för att implementera dem på kodnivå, arkitektisk nivå och policynivå. 
 
NERV presenterar också en artefakt kallad NFR Trigger Card, vilket är en steg-för-steg 
genomgång för hur NFR:s ska eliciteras. Detta genom att besvara fördefinierade frågor 
och på så sätt populera story cards och NFRusCOM-korten. NFR Trigger Card agerar 
som en guide för tillvägagångssättet på hur man först fyller i ett story card och sedan 
utifrån det fyller i NFRusCOM-kortet. På detta sätt menar Domah och Mitropoulos att 
icke-funktionella krav inte kan negligeras och blir bättre definierade samt att de 
introduceras tidigt i utvecklingsprocessen. (ibid) [S4] 
 
Ho, Johnson, Williams & Maximilien (2006) [S12] har tagit fram metoden Performance 
Requirements Evolution Model (PREM). Metoden är inriktad på prestandakrav i agila 
utvecklingsprocesser och bygger på att vid elicitering av icke-funktionella krav ska de 
förfinas genom att sättas in i fyra olika nivåer. Varje nivå kräver olika typer av 
detaljbeskrivning, nivå 0 är ganska ospecifik medan nivå 3 är mycket specifik. Krav 
placeras in på den nivå som utvecklaren bedömer som lämplig utan att kravet 
“överdefinieras”. 
 
Nivå 0 representerar prestandakrav med kvalitativa och ganska “avslappnade” 
beskrivningar, exempelvis “autentiseringsprocessen ska hinna genomföras innan 
användaren förlorar tålamodet”.  I nivå 1 associeras prestandakrav med ett kvantifierbart 
mått, exempelvis “autentiseringsprocessen ska genomföras på 0.2 sekunder. Nivå 2 
handlar om att prestandakrav specificeras med kvantitativa prestandamål. Det handlar om 
att prestandakrav bör beaktas utifrån hur de ter sig under olika exekveringsscenarion, 
exempelvis “I genomsnitt tar systemet emot 20 förfrågningar per minut. 
Autentiseringsprocessen motsvarar 10% av inkommande förfrågningar. Autentiseringen 
ska vara avklarad på 0.2 sekunder”. (Ho et al., 2006) [S12] 
 
Nivå 3 berör prestandakrav som är kritiska för prestandan och handlar om att de ska 
kunna hantera worst-case scenarios eller av andra skäl måste vara väldigt specifikt 
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definierade. Detta kan exempelvis handla om att ”under rusningstid ska systemet kunna 
hantera 500 förfrågningar i minuten och vid överbelastning ska ett meddelande visas för 
de som upplever en försämring i prestandan”. För att kunna specificera kraven utifrån 
bedömd nivå behöver utvecklaren interagera med intressenten via att antingen utföra 
intervjuer eller observera användare av systemet. På detta sätt kan icke-funktionella krav 
mer korrekt insamlas genom att utveckla det initiala kravet för att bättre anpassas och 
specificeras till det befintliga systemet. (ibid) [S12] 
 
Aljallabi & Mansour (2015) [S1] presenterar ett tillvägagångssätt för att skapa en baslinje 
för vilka kvalitetsattribut som bör ligga till grund för det aktuella systemet som ska 
utvecklas. Det skulle kunna beskrivas som en förberedande fas inför insamlingen av icke-
funktionella krav. De kallar sin metod för the enhancement approach for non-functional 
requirements analysis, vilket syftar till att förbättra tidigare tillvägagångssätt inom 
analysarbetet av NFR:s. Metoden är framtagen för att användas i agila 
utvecklingsmetoder och kräver mycket kontakt med kund. 
 

 
Figur 3: Aljallabi och Mansours (2015) tillvägagångssätt för att skapa en baslinje för NFR:s. 
 
Fokusen handlar om att först från utvecklarens sida ta fram funktionella krav och utifrån 
dem bedöma vilka kvalitetsattribut som är relevanta för systemet. Kvalitetsattributen 
delas sedan upp i interna attribut (Maintainability, Flexibility, Portability, Reusability, 
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Readability, & Testability) och externa attribut (Usability, Efficiency, Reliability, 
Integrity, Adaptability, & Accuracy). Kunden utbildas av utvecklaren att förstå vad de 
externa kvalitetsattributen innebär och tilldelas sedan en kartläggningsmatris där den ska 
knyta funktionella krav till önskade externa kvalitetsattribut. Matrisen används sedan av 
utvecklaren för att knyta interna och externa attribut till varandra och på så sätt hitta 
konflikter samt de viktigaste kvalitetsattributen för systemet. Denna kartläggning 
dokumenteras i en ny kartläggningsmatris vilken sedan diskuteras med kunden. Är 
kunden nöjd listas de utvalda kvalitetsattributen och blir baslinje från vilket icke-
funktionella krav sedan eliciteras. Är kunden och utvecklaren inte överens sker 
omförhandling. Detta innebär att antingen de interna eller externa attributen redigeras och 
processen börjar om igen tills dessa att båda parter är nöjda (se figur 3). (Aljallabi & 
Mansour, 2015) [S1] 

4.2 Klassificering och organisering 

Domah & Mitropoulos (2015) [S4] väljer att i metoden NERV klassificera icke-
funktionella krav utifrån 36 övergripande kvalitetsattribut, bland annat availability, 
efficiency, performance, confidentiality, usability, reliability, scalability och compliance. 
För vardera av dessa kvalitetsattribut har författarna definierat adjektiv, adverb, 
synonymer, antonymer, hypo- samt hypernymer som skall användas för att klassificera 
icke-funktionella krav. Klassificeringen i kategorier sker samtidigt som de insamlas, 
vilket de som tidigare nämnt görs utifrån att analysera användarberättelser uppskrivna på 
ett specifikt user story card och NFRusCOM-kortet. Innehåller användarberättelsen 
exempelvis nyckelord som authorize samt encrypt kommer det eliciterade kravet 
kategoriseras under confidentiality. Denna "ordbok" av kategorier samt nyckelord kallar 
författarna för NFR Elicitation Taxonomy. Hela processen sker manuellt, det vill säga att 
en eller flera person(er) skall söka igenom vardera user story card och klassificera utifrån 
nyckelord i NFR Elicitation Taxonomy. (Domah & Mitropoulos, 2015) [S4] 
 
Metoderna CEP samt CEPP diskuterar bägge bland annat klassificering och organisering. 
(Maiti & Mitropoulos, 2017; Maiti & Mitropoulos, 2015) [S14, S15] Då CEP är en 
vidareutveckling av CEPP och dess vidareutveckling inte berör klassificering och 
organisering redogörs dessa metoder för som en i detta kapitel. CEP och CEPP 
klassificerar icke-funktionella krav utifrån 14 kategorier - (1) access control, (2) audit, 
(3) availability, (4) capacity and performance, (5) legal, (6) look and feel, (7) 
maintainability, (8) operational, (9) privacy, (10) recoverability, (11) reliability, (12) 
security, (13) usability, och (14) other. I likhet med NERV klassificerar CEP och CEPP 
NFR:s utifrån sökningen efter nyckelord. Detta sker automatiserat via en självlärande k-
NN (nearest neighbour)-algoritm. Algoritmen söker igenom dokument såsom 
funktionella kravspecifikationer, installationsmanualer, användarmanualer samt request 
for proposals (välformulerad förfrågan för en viss tjänst). Algoritmen fungerar genom att 
klassificera ett icke-funktionellt krav baserat på vilket NFR som tidigare klassificerats är 
närmast det aktuella testobjektet. Algoritmen finner k närmaste "grannar" och returnerar 
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kategorin till vilken av dessa grannar som är "närmast". På detta vis finner algoritmen 
nyckelord som kopplas till vardera kategori. Exempelvis knyts nyckelord såsom restore, 
credentials, backup, back, recovery och disaster  till recoverability varpå  nyckelord 
såsom fast, simultaneous, 0, second, scale och capable kopplas till performance & 
scalability. Denna algoritm används i programmet NFR Locator Plus för att kategorisera 
de insamlade kraven.  

4.3 Prioritering och förhandling 

Båda de workshops som de Gooijer (2017) [S3] och Nawrocki et al (2014) [S18] föreslår 
har ett liknande förhållningssätt då det kommer till kravprioritering. Detta bygger på att 
bägge metoder har ett prioriteringsmoment, vilket inträffar då alla kvalitetsattribut och 
scenarier eller icke-funktionella krav har tagits fram. Båda metoderna genomför 
prioriteringen av krav genom att använda sig av en röstningsprocess. De Gooijers (2017) 
[S3] metod mini-QAW använder ett röstningssystem som baseras på dot-voting, vilket i 
detta fall innebär att deltagarna sätter prickar vid de kvalitetsattribut och scenarion som de 
anser bör prioriteras. Varje deltagare röstar på två kvalitetsattribut och fem scenarion som 
de anser är viktigare än andra. Nawrocki et al (2014) [S18] anser att röstningsprocessen 
ska ske genom kollektiv beslutsfattning av hur de redan eliciterade icke-funktionella 
kraven ska prioriteras. Denna process leds av moderatorn vilken ser till att varje NFR:s 
prioritet diskuteras samt att de tilldelas en prioritetsnivå. Moderatorn kan i slutet på 
workshopen besluta att det behövs mer arbete kring kravprioritering om det bedöms som 
att det finns meningsskiljaktigheter bland deltagarna. Annat av intresse är att varken de 
Gooijer (2017) [S3] eller Nawrocki et al (2014) [S18] berör förhandlingsprocessen av 
krav utan fokuserar enbart på kravprioritering.  
 
Maiti & Mitropoulos (2015; 2017; 2017b) tar upp kravprioritering i samtliga av deras 
artiklar [S15, S16, S14]. De använder samma metod i alla artiklar och därför redogörs de 
för tillsammans i detta stycke. Maiti och Mitropoulos använder αβγ-ramverket för att 
kunna prioritera icke-funktionella krav. Ramverket består av tre olika processer som 
måste utföras för att kunna fastställa prioritet på kraven. Process-α har som mål att 
prioritera krav subjektivt för att minska antalet alternativ till n-krav, där n är maxgränsen 
för output av process-α. Det rekommenderas att använda metoden the 100 dollar test för 
att genomföra denna prioritering. The 100 dollar test innebär att ett antal intressenter 
genomför en brainstormingsession där varje deltagare får 100 imaginära dollars var att 
investera i vilka icke-funktionella krav de anser vara viktiga. Då alla deltagare investerat 
sina pengar sammanställs den totala summan för varje krav, vilka sedan presenteras i 
form av en lista. Outputen av process-α blir således en topplista över de viktigaste kraven 
baserat på intressenternas åsikter. 
 
β-processen handlar om att intressenter skall förhandla om icke-funktionella krav enligt 
WinWin-metoden. Detta innebär att intressenter innan förhandling skall fördefiniera sina 
viktigaste krav. Sedan diskuteras riskbedömning och riskhantering kring de 
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fördefinierade kraven, vilket görs för att ta reda på varför vissa krav bör prioriteras 
framför andra. Denna process genomförs bara en gång under projektet och arbetas fram 
av huvudintressenter (kunder, användargrupper, projektledare) och experter (utvecklare 
och test team). Output från process-β blir slutligen en rankinglista över icke-funktionella 
krav. Då det producerats output från både process-α och process-β initieras process-γ 
vilket automatiskt utför en parvis jämförelse av samtliga krav från de två listorna med 
hjälp av tekniken Analytical Heirarchy Process (AHP). Om det uppstår ett scenario då ett 
eller flera krav inom process-α inte blivit tilldelad någon prioriteringsnivå påbörjas en ny 
prioriteringsprocess. Kraven som blir prioriterade denna gång adderas till AHP-
processen. Detta pågår till dess att alla krav inom process-α har en prioriteringsnivå. 
Output från process-γ resulterar slutligen i en prioriteringsordning av krav vilken 
presenteras i ett binärt träddiagram. (Maiti & Mitropoulos, 2015; Maiti & Mitropoulos, 
2017; Maiti & Mitropoulos, 2017b) [S14, S15, S16] 
 
Sachdeva & Chung (2017) skriver i deras artikel [S19] om hur förhandling mellan 
konflikterande krav kan göras inom den agila utvecklingsmetoden scrum. Artikeln berör 
endast förhandling mellan säkerhetskrav och prestandakrav samt fokuserar på 
tidsaspekten. Detta exemplifieras i artikeln genom att ett säkerhetskrav påverkar 
prestandakraven relaterat till en sökningsfunktion. Författarna föreslår att balansera 
kraven genom att utföra en undersökning vilket ska ligga till grund för förhandlingen om 
hur konflikten mellan de två kraven ska lösas. Undersökningen bedrivs genom en spike, 
vilket är en tidsbestämd user story. Denna spike ämnar att skapa bättre förståelse kring ett 
krav. I detta fall kommer spiken att handla om att identifiera ett nytt tröskelvärde för 
sökfunktionens prestanda baserat på säkerhetsaspekten. För att konflikten ska lösas 
snabbt bör produktägaren se till att spiken blir prioriterad i backlogen, vilket är en 
prioriteringslista för funktioner i aktuellt projekt. Då spiken blivit tilldelad ett scrum team 
arbetar de med att hitta den bästa möjliga kompromissen för att både prestanda och 
säkerhet ska påverkas så lite som möjligt. Då nytt förslag på tröskelvärde har identifierats 
måste scrum teamet samla alla produktägare och andra scrum team som berörs av 
förändringen. Sedan diskuteras det nya tröskelvärdet och antingen fastslå det eller så 
initieras ytterligare undersökande insatser tills dess att alla parter kan mötas och acceptera 
tröskelvärdet. (Sachdeva & Chung, 2017) [S19] 

4.4 Specificering 

Metoden MEDoV (Method for Elicitation, Documentation and Validation), presenterad 
av Dragicevic, Celar, & Novak (2014) [S5], ämnar som namnet antyder att behandla flera 
steg i kravhanteringsprocessen. Dock redogör de ej specifikt för hur elicitering samt 
validering bör ske, utan enbart i vilken ordning elicitering, dokumentering och validering 
skall bedrivas samt att alla delar är viktiga. Gällande specificering, vilket Dragicevic et al 
(2014) [S5] kallar dokumentering, menar de att den bör ske genom modellering. Detta för 
att underlätta bland annat enhetlighet, återanvändning och minska komplexitet. De 
rekommenderar att både använda sig av EPC (Event-driven Process Chain) samt UML 
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(Unified Modeling Language). Detta för att EPC är använt bland business users 
(affärsanalytiker, verksamhetsarkitekter etc) samt att det är användarvänligt och 
lättmodellerat. UML å andra sidan är mer lämpligt i kommunikationen med 
utvecklarteam. Mer specifikt skall EPC användas för att modellera sekvenser i det 
tilltänkta programmets arbetsflöde. UML skall användas för att modellera use cases, 
klassdiagram samt aktivitetsdiagram. (Dragicevic et al., 2014) [S5] 
 
Farid & Mitropoulos (2012) [S7] diskuterar kravspecificering i konferenshandlingen 
Novel lightweight engineering artifacts for modeling non-functional requirements in agile 
processes. De presenterar en modelleringsapproach för både icke-funktionella och 
funktionella krav, se figur 4. Ett funktionellt krav definieras som ett agile use case 
(AUC). Ett icke-funktionellt krav definieras som ett agile loose case (ALC)2. En potentiell 
lösning på ett agile loose case definieras som ett agile choose case (ACC). Dessa 
dokumenteras digitalt med symboler - symbolen för ett AUC är en postit-lapp med 4 
kanter (pointcuts, enligt Farid & Mitropoulos), områden där ett ALC med tillhörande 
ACC kan kopplas in. De fyra pointcutsen representerar när ett ALC med tillhörande ACC 
skall implementeras i utvecklingen, i förhållande till det AUC de är kopplade till. Detta 
kan antingen vara innan, efter, både innan och efter eller att de ersätter funktionaliteten 
av det AUC de är kopplat till. ALC och ACC modelleras som färgkodade moln. Ett ALC 
är ett moln med en tunn kant, ett ACC är ett moln med en tjock kant. Ett grönt moln 
representerar ett ALC/ACC kopplat till källkod och benämns NORASP, ett rött moln 
representerar ett ALC/ACC kopplat till arkitektur eller design och benämns NORARC, 
ett blått moln representerar ett ALC/ACC kopplat till "mjuka" organisationspolicies och 
benämns NORPOL. (Farid & Mitropoulos, 2012) [S7] 
 

 
 Figur 4: Exempel på specificering av krav enligt Farid & Mitropoulos (2012). 

                                                        
2 Ordet loose i detta sammanhang härstammar från att författarna menar att icke-funktionella krav 
ofta är "mjuka" mål. 
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4.5 Validering 

Ingen identifierad studie behandlar uteslutande validering. Mohagheghi, & Aparicio 
(2017) [S17] beskriver i sin artikel An industry experience report on managing product 
quality requirements in a large organization i viss detalj hur validering utförs enligt deras 
metodik. Denna artikel behandlar dock ett flertal steg i kravhanteringsprocessen, varpå 
den redogörs för i senare kapitel. Utöver detta nämner ett flertal studier att validering är 
viktigt och att det skall utföras efter eliciteringsprocessen, men ingen av dem går in på 
hur detta skall ske vilket är den centrala frågeställningen för denna litteraturgranskning. 
Dragicevic (2014) [S5], Sachdeva (2017) [S19], Domah & Mitropoulos (2015) [S4], Ho 
et al. (2006) [S12] samt Nawrocki et al. (2014) [S18] nämner alla vikten av validering, 
utan att redogöra för hur valideringen skall ske.   

4.6 Förvaltning 

Fem identifierade studier behandlar kravförvaltning, utan att även behandla andra steg i 
kravhanteringsprocessen. Av dessa är tre [S6, S9, S10] skrivna av samma författarpar - 
Farid & Mitropoloulos (2012a; 2013a; 2013b) och beskriver tre olika delar av samma 
process i kravförvaltningen. Samtliga tre studier är en del av Farids övergripande 
metodologi NORMAP [S8]. I NORPLAN: Non-functional requirements planning for 
agile processes [S9] presenteras en metod för att planera sprints utifrån vilka krav som 
skall implementeras i dem. NORPLAN använder projektledningsdata, kravkvalitetsdata 
samt en algoritm för att räkna ut kravs risknivå och presenterar ett förslag på 
sprintplaneringar utifrån dessa. Dessa kan planeras utifrån "Highest-Business-Value 
Implementation first", "Riskiest-Requirements-First" eller "Riskiest-Requirements-Last". 
Författarna föreslår att Riskiest-Requirement First används (vilket låter de mest riskabla 
kraven komma först i prioriteringen), framför "Highest-Business-Value Implementation 
first" som oftast används i praktiken. 
 

 
Figur 5: Exempel på planering och visualisering av NORPLAN, NORVIEW och NORMATIC. 
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I [S9] presenteras NORVIEW [S10], vilket är visualiseringen av det automatiskt 
genererade schemat som utformats i NORPLAN [S9]. Inom denna visualisering kan även 
samtliga funktionella krav, tillsammans med de knutna icke-funktionella krav visas. Hela 
NORVIEW:s visualisering utförs av mjukvaran NORMATIC (se figur 5) [S6]. 
 
Firdaus, Ghani & Jawawi (2015) [S11] menar att ett stort problem med förvaltningen av 
icke-funktionella krav i agila projekt är att en förändring i funktionella krav, påverkar de 
icke funktionella kraven. Eftersom hanteringen av krav i agila projekt sker iterativt kan de 
förändras över tid. Därför behövs det ett sätt att koppla icke-funktionella krav till 
funktionella krav i agila projekt och hålla dem spårbara över tid. För att underlätta detta 
har författarna skapat en programvara vid namn SAgile som möjliggör att hitta krav som 
påverkar varandra och därmed öka deras spårbarhet. Denna programvara kombinerar två 
tidigare spårbarhetsmodeller - en för att spåra icke-funktionella krav samt en för att öka 
spårbarhet i agila projekt. De har testat sin programvaras täckning via precision and 
recall metoder för sökning med gott resultat. Precision innebär i detta sammanhang 
andelen av de inhämtade svaren som är korrekta, recall innebär hur många av den totala 
mängden av korrekta svar som hämtades in. Programvaran kan alltså adekvat koppla ihop 
krav med varandra samt hämta in dem via sökning. (Firdaus et al., 2015) [S11] 
 
AFFINE (Agile Framework For Integrating Non-functional requirements Engineering, se 
figur 6) är en metod framtagen av Bourimi, Barth, Haake, Ueberschär & Kesdogan 
(2010) [S2]. Den ämnar att underlätta tidigare beaktande av NFR:s i agila projekt, samt 
att ge ett ramverk för hur NFR:s skall hanteras under hela utvecklingsprocessen. Detta då 
de i nuläget tenderar att beaktas för sent. AFFINE går ut på att i början av varje projekt 
tillsätta en facilitator (oftast scrum mastern) samt att för varje NFR tillsätta en NFR 
stakeholder som ansvarar för uppfyllelsen och övervägandet av vardera NFR. 

 
Figur 6: Grafisk  representation av AFFINE 
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Den högra sidan av figur 6 representerar en typisk utvecklingsprocess i Scrum. 
Faciliteraren (i detta fall scrum mastern), produktägaren och utvecklarna interagerar med 
varandra för att driva utvecklingen vidare. Kraven definieras i sprint backlogen, i 
modellen benämnd common document. Den vänstra sidan är sättet som AFFINE arbetar 
för att lägga större vikt vid icke-funktionella krav.  I varje sprint skall faciliteraren 
cirkulera sprint-backlogen bland samtliga NFR stakeholders. Dessa skall uppdatera 
dokumentet med till exempel varningar eller krav gällande deras NFR:s. Gör en 
stakeholder en förändring skall den skicka tillbaka dokumentet till faciliteraren som 
kommunicerar det vidare med produktägaren och utvecklarna. Gör stakeholdern ingen 
förändring skall den skicka vidare dokumentet bland stakeholderserna. Upptäcks 
konflikterande NFR:s i backlogen, antingen av aktörer i höger eller vänster sida av 
figuren, skall faciliteraren diskutera dessa med berörda NFR stakeholders. På detta vis 
skall icke-funktionella krav hållas centrala under hela utvecklingsprocessen. (Bourimi et 
al., 2010) [S2] 

4.7 Stegöverskridande metoder 

Tre studier har identifierats som behandlar flera steg i Ian Sommervilles (2011) 
redogörelse för delar av kravhanteringsprocessen. Alla tre innehåller delar av det större 
steget Kravelicitering och analys, i övrigt skiljer sig studierna åt tämligen mycket. 
 
The NORMAP methodology: Lightweight engineering of non-functional requirements for 
agile processes (Farid, 2012) [S8] presenterar den övergripande metodologin NORMAP 
(Non-functional Requirement Modelling for Agile Processes). Denna knyter samman 
flera studier som Farid har presenterat tidigare, i samarbete med författarkollegan 
Mitropoulos (Farid & Mitropoulos, 2012a; Farid & Mitropoulos, 2012b; Farid & 
Mitropoulos, 2013a; Farid & Mitropoulos, 2013b) [S6, S7, S8, S9]. Målet med NORMAP 
är att skapa ett ramverk för att modellera och elicitera icke-funktionella krav, ge dem 
samma vikt som funktionella krav samt knyta dem till varandra. Ingenting nytt 
presenteras i denna konferenshandling, Farid kopplar istället ihop de tidigare presenterade 
delarna till en övergripande metodologi, samt testar den. I NORMAP inkluderas de 
tidigare presenterade W8-story cardsen som används för att insamla krav, taxonomin som 
används för att specificera krav (ALC, AUC, ACC etc), samt metoderna för att prioritera, 
visualisera och förvalta krav (NORMATIC, NORVIEW, NORPLAN). Farid har testat 
NORMAP för att elicitera krav ur European Union ePrecocurement Online System. 
NORMAP lyckades att automatiskt elicitera 50/57 krav med tillhörande NFR:s, samt att 
generera ett schema med förslag på införandeordning. (Farid, 2012) [S8] 
 
Jeon, Han, Lee & Lee (2011) [S13] lade märke till att SCRUM ej lade tillräcklig vikt vid 
icke-funktionella krav och kvalitetsattribut. För att komma till rätta med detta har de 
utvecklat ACRUM (Attribute driven sCRUM). Denna metod är tänkt att vara kompatibel 
med SCRUM, men integrerar även tre nya tekniker (AQUA, RAM och VAQ) för att 
hantera icke-funktionella krav. AQUA - Analysis of QUality Attributes, är en teknik för 
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att i ett workshop-format elicitera icke-funktionella krav till tidigare eliciterade 
funktionella krav. Workshopen går i tre steg där steg 1 och 2 handlar om att få förståelse 
för AQUA-metoden samt produkten som skall skapas och vilka områden som är viktigast 
att fokusera på gällande de icke-funktionella kraven (exempelvis säkerhet, prestanda, 
användarvänlighet etc). Utifrån denna förståelse sammanställs en lista i steg 3 
innehållandes de viktigaste områdena samt så detaljerat som möjligt samla in faktiska 
krav inom dessa områden. Detta sker via tänka scenarion. Kraven eliciteras genom att i 
steg 1 - 3 gå från generella områden till specifika delar och värden. RAM (Requirement 
Association Matrix) är ramverket som knyter ihop funktionella krav med icke-
funktionella krav och göra dem spårbara mellan varandra. Detta sker via mjukvara. Icke-
funktionella krav kan anta två olika lägen inom RAM. Antingen är det direkt kopplat till 
ett eller flera funktionella krav och visas när de(tta) krav visas. Alternativt är det inte 
kopplat till någon/några specifika krav och gäller systemet i stort. Detta anses då påverka 
samtliga funktionella krav och inkluderas i samtliga backlogs. VAQ (VAlidation of 
Quality Attributes) är utformat för att följa icke-funktionella krav under utvecklingen och 
garantera att de införlivas i produkten. Under varje ACRUM sprint undersöks om de 
funktionella krav som har inkluderats under sprinten har icke-funktionella knutna till sig, 
detta sker via RAM. När en funktion är implementerad undersöks även om samtliga icke-
funktionella krav knutna till den är uppfyllda. Är inte samtliga uppfyllda skall detta 
loggas, och när samtliga funktioner i sprintens backlogen är implementerade skall de icke 
uppfyllda icke-funktionella kraven undersökas om de kan implementeras inom ramen för 
sprinten, annars får de tas med vidare till nästa. ACRUM har testats vid ett projekt inom 
Samsung vid utvecklandet av NAND flashminnen. ACRUM levererade produkten 22% 
snabbare än SCRUM samt minskade antal buggar med 64%, och tiden att åtgärda 
buggarna med 26%. (Jeon et al., 2011) [S13] 
 
I An industry experience report on managing product quality requirements in a large 
organization beskriver Mohagheghi & Aparicio (2017) [S17] en metod de använt för att 
insamla, klassificera och validera icke-funktionella krav under tre år i agila projekt med 
NAV (norska försäkringskassan, arbetsförmedlingen och socialtjänsten). De använder en 
mini-QAW-liknande metod för att elicitera krav. Korta workshops (ca 2-3 timmar) skall 
hållas först med affärsområdesexperter (business domain experts), därefter med tekniska 
experter (utvecklare, systemarkitekter, säkerhetsexperter etc) för det aktuella/blivande 
systemet. Detta för att affärsområdesexperter är bättre på att ha ett större perspektiv samt 
att förstå slutkunderna, de tekniska experterna är bättre på att förstå detaljer och kritiska 
aspekter såsom säkerhet och skalbarhet. Mohageghi & Aparicio redogör för ett antal 
kriterier för goda workshops, såsom bland annat att durationen av dem skall inte överstiga 
3 timmar, de skall max ha 10 deltagare samt att upprätta kollaborativa 
dokumentteknologier såsom interna wikis istället för Word-dokument. De eliciterade 
kraven skall klassificeras utifrån en omgjord variant av ISO 25010-standarden. 
Förändringarna de utfört är att till ett flertal områden, bland annat security, reusability 
och information management, har de lagt till antal subkategorier. Security tilldelades 
subkategorierna Confidentiality, Integrity och Non-repudiation. Reusability ändrades till 
kategorinamn Reuse och tilldelades subkategorierna Reusability och Degree of Reuse. 
Information Management tilldelades subkategorierna Storage time, 
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Source/quality/purpose of data samt Data migration strategy. När kraven är eliciterade 
och analyserade skall de valideras. Inledningsvis sker detta i workshopen med den 
tekniska expertisen, efter att krav eliciteras från både dem och affärsområdesexperterna. 
Denna validering behandlar framför allt konsekvenserna av de eliciterade kraven på 
den/de befintliga systemen, samt om de är rimliga och inte i konflikt med 
projektet/företagets systemarkitektuella principer. När detta är utfört uppdateras det 
slutgiltiga dokumentet efter bägge workshop-sessioner samt cirkuleras bland samtliga 
intressenter. Slutgiltig feedback efterfrågas här och eventuella nya konflikter och risker 
identifieras och diskuteras. (Mohagheghi & Aparicio, 2017) [S17] 
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5. Analys 

5.1 Fördelning i resultat 

Resultatet av litteraturgranskningen påvisar att de vanligast förekommande delarna av 
kravhanteringsprocessen är insamling (11 studier), prioritering och förhandling (6 
studier) samt förvaltning (7 studier). Efter vår kategorisering med en separat kategori för 
metoder som behandlar flera steg i kravhanteringsprocessen var resultatet densamma. 
Kapitlet insamling beskriver åtta studier, prioritering och förhandling sex studier samt 
förvaltning fem studier. Med utgångspunkt i detta har vi valt att analysera resultatet 
utifrån uppdelningen de mest representerade kategorierna och minst representerade 
kategorierna. 
 
Många studier behandlar flera delsteg inom det övergripande steget kravelicitering och 
analys (6 studier). Överlag stämmer det väl överens med att dessa delsteg i 
kravhanteringsprocessen är en del av ett större övergripande steg då ett flertal av dessa 
studier benämner momentet som elicitering. Anmärkningsvärt är även att ingen studie till 
fullo behandlar hela kravhanteringsprocessen, även om de menar att presentera en mer 
fullkomlig metodik, till exempel NORMAP. Inte heller behandlar någon studie samtliga 
delar i steget kravelicitering och analys. Fördelningen mellan hur många studier som 
enbart beskriver en del (10 stycken) samt hur många som beskriver flera (9 stycken) var 
jämn. 

5.2 Mest representerade kategorier i litteraturen 

Insamling var den vanligast förekommande kategorin. Det kan utifrån det insamlade 
materialet inte utkristalliseras någon homogen bild av hur insamlingsprocessen av icke-
funktionella krav ska gå till. Det framkom emellertid att workshops [S3, S18], utvecklade 
varianter på story cards [S4, S7] samt automatisering av kravinsamling via NLP:s [S7, 
S14, S15] förekom i mer än en artikel. Det kan enligt detta anses finnas två olika fokus 
för insamling av krav. Dels ett fokus mot att via interaktion mellan individer elicitera 
NFR:s, detta inbegriper artiklarna rörande workshops och utvecklade story cards. Det 
andra fokuset handlar om att automatisera eliciteringsprocessen, vilket involverar 
artiklarna som använder NLP:s för att analysera dokument och material. Detta är 
intressant då fokuset på interaktion går i linje med det agila manifestets kärnvärde, 
individer och interaktion över process och verktyg (agilemanifesto.org). Fokuset på 
automatisering talar emellertid emot detta kärnvärde, då det mer förespråkar användande 
av verktyg och processer. Å andra sidan är automatisering ett sätt att effektivisera 
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insamlingsprocessens vilket stödjer Highsmiths (2002) synsätt på agilt utvecklande 
gällande att kunna leverera i snabb takt. 
 
I kategorin Prioritering och förhandling handlade fem av sex artiklar enbart om 
prioritering. Två av dessa fem genomförde prioritering via workshops [S3, S18] medan 
de andra tre använde ett ramverk vid namn αβγ-ramverket [S14, S15, S16]. Gemensamt 
för samtliga artiklar som involverade prioritering var att de inbegrep ett eller flera 
röstningsmoment. Det som skiljer workshops från αβγ-ramverket är att ramverket har fler 
röstningsmoment, vilka fyller olika syften, och använder ett mer iterativt arbetssätt än 
workshop-artiklarna. Ramverket förespråkar en mer detaljerad plan och har en tydligare 
struktur för hur prioritering ska gå till samt att den använder tekniken analytical heirarchy 
process för att strukturera alla krav i en trädstruktur. Workshop-artiklarna [S3, S18] 
förhåller sig olika till hur prioriteringen ska gå till. Artikel [S3] använder en enkel variant 
av röstning där varje deltagare delar ut ett antal prickar och [S18] förespråkar att via 
gruppdiskussion tillsammans sätta en prioriteringsnivå på vardera krav. Artikeln [S18] 
sätter ett större fokus på moderatorn, vilkens förmåga till att leda gruppdiskussionen 
kommer få stor betydelse för slutresultatet. Artikel [S3] använder istället en enklare typ 
av röstningsmetod. Noterbart är även att [S3] jobbar mot prioritering av kvalitetsattribut 
och scenarier, varpå [S18] jobbar direkt mot prioritering av icke-funktionella krav. 
 
Det är enbart en artikel som berör området förhandling. Denna artikel [S19] fokuserar 
enbart på förhandling av tidsrelaterade prestandakrav. Detta innebär att det inte går att 
generalisera detta förhållningssätt till att inbegripa alla typer av icke-funktionella krav. 
Artikeln förespråkar att jobba med spikes, tidsbestämda och undersökande user stories, 
för att hitta nya tröskelvärden mellan krav som konflikterar. Konflikter löses via 
kompromisser som skall accepteras av alla berörda parter. Artikeln går inte specifikt in på 
någon typ av teori rörande förhandling eller kompromisser utan menar att det är något 
som löses via produktägare och scrum team. Det hade enligt oss även varit intressant att 
få mer information kring förhandlingsmomentet istället för att enbart fokusera på 
processen till att skapa kompromissen. Det är enligt författarna intressant att endast en 
artikel tar upp förhandling och enbart specificerar sig på tidsrelaterade prestandakrav. 
Detta kan tyckas peka på att förhandling av icke-funktionella krav inte är ett prioriterat 
område även om själva prioriteringsmomentet verkar vara viktigt. Detta är 
anmärkningsvärt då prioritering ofta bygger på att förhandling har ägt rum, vilket borde 
motivera varför just förhandlingsmomentet är viktigt att ta i beaktande. Men detta 
återspeglas inte i den aktuella forskningen.   
 
I kategorin förvaltning fanns det ingen röd tråd som tydligt sammanlänkade alla fem 
artiklar. Det förekom däremot ett visst inslag av att behandla området spårbarhet av krav i 
artiklarna, dock hade endast en artikel det som huvudfokus [S11]. I den artikeln 
presenteras en mjukvara (SAgile) som använder spårbarhetsmodeller för att länka ihop 
funktionella och icke-funktionella krav och se till att de är spårbara under hela projektets 
gång.  Farid & Mitropoloulos (2012; 2013a; 2013b) har skrivit tre artiklar [S6, S9, S10] 
vilka är starkt sammankopplade och redogörs därför tillsammans. Kravförvaltning 
bedrivs i dessa artiklar först genom NORPLAN som planerar sprints utifrån de icke-
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funktionella krav som skall implementeras och knyter ihop dessa med funktionella krav. 
Detta görs för att kunna spåra dem till varandra. Sedan arrangeras föregående process i ett 
visualiseringsschema, kallat NORVIEW, vilket efter det presenteras i 
mjukvaruprogrammet NORMATIC. Den sista artikeln [S2] presenterar en metod för 
kravförvaltning kallad AFFINE, vilket fokuserar på hur det inom agila 
utvecklingsprocesser går att arbeta för att se till att icke-funktionella krav inte åsidosätts. 
Artikeln fokuserar på hanteringen av icke-funktionella krav genom hela projektets gång 
och förespråkar att ansvar för NFR:s tilldelas till specifikt utsedda NFR stakeholders. 

5.3 Minst representerade kategorier i litteraturen 

Kravvalidering är det i särklass minst omskrivna steget i kravhanteringsprocessen. Ingen 
artikel behandlar uteslutande kravvalidering. Mohagheghi & Aparicio (2017) [S17] 
behandlar kravvalidering som en del av en större metodik. Faktumet att icke-funktionella 
krav i nuläget inte är centrala i kravhanteringsprocessen leder rimligtvis till att både 
kravanalytiker och kunder är ovana vid att uttrycka och specificera dem. Det borde då 
rimligtvis vara extra viktigt att validera att de eliciterade kraven faktiskt överensstämmer 
med kundens behov. Därmed är det problematiskt att kravvalidering är förbisett, även 
bland de som försöker att framhäva icke-funktionella kravs betydelse. 
 
Inom klassificering och organisering bygger samtliga metoder på klassificering utifrån 
nyckelord. Den största skillnaden är att inom metoden NERV [S4] utförs denna 
klassificering manuellt utifrån en upprättad nomenklatur, varpå inom metoderna CEP 
[S14] och CEPP [S15] utförs denna klassificering automatiskt via en självlärande k-NN 
algoritm. Då en central del av agil utveckling är hastighet och att inte spendera mycket tid 
på initial kravelicitering anser vi att en automatiserad lösning bör användas i så stor 
utsträckning som möjligt. 
 
Enligt oss bidrar ingen studie med en utomordentlig metod för specificering. MEDoV 
[S5] lägger fram en rimlig metod att jobba med specificering, men den bidrar inte med 
något nytt utan ger istället rekommendationer utifrån att jobba med befintliga 
specificeringsstandarder (UML och EPC). Farid och Mitropoulos (2012b) [S7] ämnar att 
redogöra för en ny modelleringsmetod för kravspecificering. Metoden bidrar med en ny 
begreppsapparat, en färgkodning och en metod för att visualisera krav som mycket väl är 
användbar. Men vissa delar är enligt oss onödigt komplicerade och överflödiga. Agile use 
cases, agile loose cases samt agile choose cases är nya namn för funktionella krav, icke-
funktionella krav och lösningsförslag. De presenterar även flera andra nya namn och 
förkortningar såsom NORARC, NORASP och NORPOL. Dessa uttryck har visserligen 
ingen direktöversättning till andra uttryck inom systemutveckling, men det kan diskuteras 
om innebörden berättigar förekomsten, eller om det skulle räcka och vara mer förståeligt 
med den färgkodade molnvisualiseringen. Det är enligt oss bättre att använda sig av 
befintlig nomenklatur och istället fokusera på vad metoden bidrar med som är nytt.  
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De tre studierna som beskriver en stegöverskridande metod kan grupperas utifrån de som 
beskriver metoder som har utarbetats och testats dynamiskt "i verkligheten" inom agila 
systemutvecklingsprojekt samt den som beskriver en metod som utarbetats inom ramen 
för akademin och är otestad "i verkligheten". S13 har utvecklats och testats vid Samsung, 
S17 har itererats fram under tre års arbete vid en norsk myndighet. Detta ger metoderna 
enligt oss extra tyngd då de empiriskt har visats vara effektiva. Bägge dessa metoder 
behandlar kravinsamling, men utöver det skiljer de sig åt. S13 behandlar även 
kravförvaltning, S17 behandlar även klassificering och organisering samt validering. 
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6 Slutsats och diskussion 

6.1 Konklusion av forskningsfrågor 

Hur kan icke-funktionella krav involveras i kravhanteringsprocessen för agila 
systemutvecklingsprojekt? 
 
Det finns flera olika metoder att involvera icke-funktionella krav i 
kravhanteringsprocessen för agila systemutvecklingsprojekt. Ingen av de insamlade 
studierna belyser icke-funktionella krav i hela kravhanteringsprocessen. Olika studier 
belyser olika delar vilket kan vara positivt. Detta då olika projekt, intressenter samt 
kravanalytiker rimligtvis behöver olika fokus. En gemensam nämnare hos flera studier är 
att de presenterar tillvägagångssätt som ämnar att vara lättapplicerbara (engelska 
lightweight). Detta går i linje med agil utveckling i stort som förespråkar hastighet och 
snabba förändringar. De studier som tar lättvikt till sin absoluta spets automatiserar helt 
elicitering och analysprocessen via mjukvara. Detta kan dock göra avkall på andra agila 
kärnvärden såsom "individer och interaktion före processer och verktyg". Flera metoder 
för att involvera icke-funktionella krav bygger vidare på befintliga 
kravhanteringsverktyg, men anpassar dem mot icke-funktionella krav. Exempel på dessa 
är ACRUM som bygger på SCRUM, mini-QAW som bygger QAW, W8 story cards som 
bygger på story cards. Detta kan vara klokt ur en pedagogisk synvinkel, då organisationer 
och intressenter redan är väl införstådda i dessa metoder. 
 
Hur kan metoderna för att involvera icke-funktionella krav kategoriseras? 
 
Kategoriseringen i litteraturgranskningen är utförd enligt vilka delar av 
kravhanteringsprocessen som studien innehåller. Vi menar att det är ett tydligt sätt att 
organisera metoderna, då det rimligtvis är på detta vis professionella kravhanterare delar 
upp arbetet i kravhanteringsprocessen.  Stegen är definierade enligt Sommerville (2011). 
En majoritet av studierna behandlade flera delsteg i processen. Övriga tillvägagångssätt 
att kategorisera det insamlade materialet är exempelvis att dela in dem utifrån 
automatiserade kontra manuella hanteringssätt, samt de som väljer att vidareutveckla 
befintliga verktyg gentemot de som ämnar att ta fram nya. Vi menar att vår metod ger en 
mer balanserad och detaljerad bild av materialet. 

6.2 Vikten av icke-funktionella krav 

I dagsläget finns många kategorier av konsumentprodukter där funktionaliteten är 
likvärdig olika produkter emellan. Funktionerna hos en iPhone som kostar ca 10 000 och 
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en Androidtelefon som kostar ca 5000 är till största del likvärdig. Bägge dessa har 
kamera, GPS, telefonbok och möjlighet att ladda ner alla appar som inte finns installerade 
från början. Där produkterna skiljer sig åt är till största delen icke-funktionella domäner. 
Användbarhet, prestanda och pålitlighet är alla icke-funktionella domäner som är mycket 
viktiga för enskilda konsumenter. Att en mobiltelefon kostar det dubbla kan lätt 
justifieras utifrån att "den känns bättre i handen". Apple, framför allt med den avlidne 
Steve Jobs i ledningen, nämnde ofta "it just works". Att produkten skall fungera utan att 
man tänker på det. Likaså är funktionaliteten i streamingtjänster såsom Netflix, HBO och 
Viaplay närmast identisk, det vill säga att spela videos utan behov av nedladdat material. 
Skillnaden utgörs av användarupplevelsen samt kvaliteten på utbudet. Det kan vara som 
så att vi har kommit så pass långt i funktionaliteten att vi tar den för given - självklart 
skall alla telefoner ha en kamera, GPS etc, lika självklart är det att en videodistributör 
skall kunna visa film i din webbläsare. Det som kommer att leda till att en produkt eller 
lösning blir mer lyckad än en annan kommer i stor del bero på hur väl de lyckas med de 
icke-funktionella kraven. Därav än större anledning att prioritera dessa i 
utvecklingsprocessen. En mobiltelefon kan inte längre säljas med argumentet att den har 
en kamera.  

6.3 Källdiskussion 

Två av de 19 inkluderade studierna i litteraturgranskningen är journalartiklar, resterande 
är publicerade konferenshandlingar. Samtliga av de inkluderade konferenshandlingarna är 
kvalitetsgranskade gällande både innehåll samt konferensen den är presenterad vid. Trots 
detta vore det önskvärt med en större andel journalartiklar, verkligheten var dock en 
annan. Utöver detta var vissa forskare överrepresenterade i det insamlade materialet. 
Farid är huvudförfattare till fem inkluderade studier [S6, S7, S8, S9, S10], Maiti är 
huvudförfattare till tre [S14, S15, S16]. Av dessa är Mitropoulos medförfattare till alla 
utom en. Även detta hade i bästa fall varit annorlunda, men ingenting som vi kan påverka. 
 
Trots de tidigare skrivna svagheterna menar vi att litteraturgranskningen har en god 
vetenskaplig empiri att bygga på. Konferenshandlingar är en respekterad vetenskaplig 
källa och används flitigt inom review-artiklar. Spridningen av inkluderade 
artikelförfattare är överlag god, majoriteten av studierna i litteraturgranskningen är 
skrivna av författare som enbart har en studie inkluderad. Faktumet att ett fåtal författare 
har skrivit flera studier behöver heller inte vara en dålig sak, då det även innebär att dessa 
författare är väl insatta i ämnet. Det är också logiskt att inom ett litet område som detta 
har de få forskare som fokuserat på det bidragit med förhållandevis mycket. 



 

 38 

6.4 Framtida forskning 

Utifrån resultatet av litteraturgranskningen är det tydligt att mer forskning inom ämnet 
behövs. Kravvalidering är dåligt utforskat, som tidigare nämnt borde det vara av intresse 
att lägga mer vikt vid detta. Detta då beställare, kravanalytiker och yrkesverksamma 
troligtvis är ovana vid att specificera och analysera icke-funktionella krav, vilket innebär 
att större risk för missförstånd föreligger. Vidare vore det av intresse att jämföra de 
insamlade metoderna sinsemellan. Exempelvis kan olika metoder för insamling jämföras 
med varandra för att undersöka vilken eller vilka av dem som bäst fungerar i olika 
tillfällen. Rimligtvis bör vissa metoder vara mer effektiva än andra, baserat på bland 
annat aktuell agila utvecklingsmetod, utvecklingsteamstorlek samt möjlighet till kontakt 
med beställare. 
 
För att mer konkret undersöka den eventuella effekt som ett fokus på icke-funktionella 
krav har på slutprodukten är det rimligt att utföra en jämförande studie där två 
utvecklingsgrupper tar fram två likvärdiga applikationer. Den ena gruppen utvecklar 
enligt klassiska agila metoder, den andra med fokus på icke-funktionella krav. Därefter 
jämförs de två slutresultaten inom exempelvis utvecklingskostnad, utvecklingstid och 
användarnöjdhet. Detta skulle bidra med mer kunskap kring den potentiella inverkan som 
icke-funktionella krav har på slutprodukten. 

6.5 Sammanfattning 

Hanteringen av icke-funktionella krav i agila utvecklingsprocesser är ett tämligen 
outforskat område både inom forskning samt i praktiken. Detta är negativt för utveckling 
av system då det kan leda till försenad leverans, ökade kostnader och produkter med 
bristande kvalitet inom exempelvis användbarhet, prestanda och säkerhet. För 
konsumenter kan detta vara direkt avgörande vid valet av inköp. Det råder stor spridning 
inom den insamlade litteraturen gällande hur icke-funktionella krav kan hanteras i agila 
utvecklingsprocesser. Denna litteraturgranskning ger ett flertal förslag på hur hanteringen 
kan ske, exempelvis genom automatisk kravelicitering via nyckelordsanalys eller genom 
korta och intensiva workshops med intressenter. Hanteringen av icke-funktionella krav i 
agila utvecklingsprocesser är ett viktigt område där det föreligger ett behov av att bedriva 
ytterligare forskning.  
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Bilaga B. Protokolldokument 

1. Litteratursökning 

1.1 Sökning i Web of Science 
TOPIC: (non-functional requirement* OR NFR* OR "quality attributes") AND 
TOPIC:(agile OR scrum OR XP OR "extreme programming" OR AUP OR "agile unified 
programming" OR  TDD OR "test-driven development" OR FDD OR "feature-driven 
development" OR  LSD OR "lean system development" OR  ASD OR "adaptive system 
development" OR Crystal OR  DSDM OR "dynamic system development method") 

1.2 Sökning bakåt 
Sök i de identifierade källornas referenslistor efter ytterligare potentiella källor 

1.3 Sökning framåt 
Sök källor som citerar de källor vi finner intressanta 

2. Praktisk screening 

Titel och abstrakt undersöks utifrån nedanstående frågor; 
 

1. Utifrån titel och abstrakt, behandlar studien de frågor som litteraturgranskningen 
behandlar? 

2. Är studien publicerad i en godtagbar publikation? 

3. Kvalitetsbedömning 

Studien undersöks i sin helhet utifrån nedanstående frågor; 
 

1. Behandlar studien de frågor som litteraturgranskningen behandlar? 
2. Håller studien tillräckligt hög kvalitet för att inkluderas i litteraturgranskningen? 

- Verkar författaren/författarna trovärdiga? 
- Är studiens utformning logisk? 
- Är studiens slutsatser adekvat underbyggda? 

 
 


