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Abstract 
To develop an IT-system there is a need of knowledge about specific functions that the systems 

should support. One important part of the system development is requirements engineering, 

since this phase identifies the customer’s wishes and needs. The agile system development first 

occurred in the 1990s. The characteristics of agile system development are close customer 

collaboration, adaptability to changing requirements, a lot of communication and to deliver 

functional software at regular intervals. Scrum is a method within agile system development 

suitable for a change driven environment. 

 

During the literature review it was found that there is much information written about different 

problems when it comes to agile requirements engineering and there is little information about 

how agile requirements engineering is implemented. Therefore there is a need to explore how 

the agile requirements engineering really works. To obtain an answer, interviews were 

conducted to see how different IT companies are working within agile system development. 

The study was conducted to a qualitative approach with four semi-structured interviews with 

related interview guide. By interpreting and analysing data from the interviews, it was possible 

to develop a methodology for agile requirements engineering. The study´s knowledge 

contribution is a method for how requirements management should be implemented in agile 

system development.  
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Sammanfattning 
 

För att kunna utveckla ett IT- system behövs förståelse om specifika funktioner som systemet 

skall stödja. En viktig del av systemutveckling är kravhantering, eftersom det är kundens 

önskemål och krav identifieras. Under 1990-talet uppkom agil systemutveckling. Det som 

utmärker att arbeta agilt är nära kundsamarbete, anpassning till förändrade krav, mycket 

kommunikation och att leverera fungerande programvara med jämna mellanrum. Scrum är en 

metod inom agil systemutveckling som utvecklades för att passa i en förändringsdriven miljö.  

 

Under litteraturgenomgången upptäcktes att det fanns mycket information om olika problem 

med agil kravhantering och att det fanns lite information om hur agil kravhantering genomförs. 

Därför behövs det undersökas om hur den agila kravhanteringen egentligen går till. För att få 

svar på detta, behövdes intervjuer genomföras för att se hur olika IT- företag arbetar inom agil 

systemutveckling. För studien genomfördes en kvalitativ ansats med fyra semistrukturerade 

intervjuer med tillhörande intervjuguide. Respondenterna som ställde upp på intervju arbetar 

inom agil systemutveckling och har erfarenhet av agil kravhantering. Genom att sedan tolka 

och analysera data från intervjuerna kunde ett arbetssätt utvecklas för agil kravhantering. 

Studiens kunskapsbidrag är ett arbetssätt för hur kravhantering bör genomföras i agil 

systemutveckling.  
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1 Inledning 
 

I inledningskapitlet beskrivs bakgrunden till studien, tidigare forskning inom ämnesområdet, 

problemdiskussion och studiens problemformulering. Kapitlet innefattar även studiens syfte, 

avgränsning samt vilken målgrupp som studien riktar sig till.  

1.1 Bakgrund  

För att ett IT-system skall kunna utvecklas krävs det en förståelse för syftet med systemet och 

hur systemets användning ska stödja målen för de verksamheter som skall använda systemet. 

Det behövs även förståelse över systemets operativa begränsningar, specifika funktionaliteter 

som systemet skall stödja och egenskaper som till exempel prestanda, säkerhet och pålitlighet 

(Sommerville 2005). Under 1990-talet uppkom en ny klass av systemutvecklingsprocesser, som 

började klassificeras som agila processer och metoder och ansågs passa för en 

förändringsdriven miljö (Reed, K., Damiani, E., Gianini, G. & Colombo, A. 2005).  

 

Agil systemutveckling baseras på värderingar och principer som identifierats av det agila 

manifestet (Pikkarainen, M., Salo, O. Kuusela, R. & Abrahamsson, P. 2011). Agila manifestet 

(2011) beskriver att metodernas högsta prioritet är att tillfredsställa kunden genom tidig och 

kontinuerlig leverans. Enligt Agila manifestet (2011) skall metoderna ta hänsyn till förändrade 

krav under hela utvecklingsprocessen och skall även bidra till en effektivare kommunikation 

mellan kunden och leverantören, genom att förmedla information ansikte mot ansikte både till 

och inom utvecklingsteamet. Agila manifestet (2011) menar också att utvecklingsteamet ska ta 

hänsyn till nya krav som uppkommer under systemutvecklingen och leverera fungerade 

programvara med ett par veckors mellanrum. Syftet med kravhantering är att bestämma vad 

som skall byggas innan systemutvecklingen påbörjas för att förhindra kostsamma 

omarbetningar (Agila manifestet 2011). Det var under 1990-talet som Ken Schwaber och Jeff 

Sutherland utvecklade den agila systemutvecklingsmetoden Scrum, denna metod utvecklades 

för att kunna utveckla och underhålla komplexa produkter(Schwaber & Sutherland 2011). 

 

Danielsson (2010) skriver i sin artikel att utveckling där agila metoder används blir alltmer 

populär. Danielsson (2010)  har i sin artikel intervjuat Anita Roll på Qtema som säger att för 

att lyckas med kravhanteringen i agila projekt bör förändringar av krav fångas upp varje dag. 

De krav som finns på ett system bör förankras i affärskraven. Enligt Grau (2012) kan 

kravhantering i agila metoder också beskrivas som ett verktyg som används för att skapa en 

produkt. 

 

Ett krav är ett tillstånd eller förmåga som krävs för att en användare ska kunna lösa ett problem 

eller uppnå ett mål. Ett krav kan också vara ett villkor eller funktion som behöver uppfyllas för 

att uppfylla en specifikation (Pohl & Rupp 2011). Enligt Wiktorin (2008) behöver inte ett krav 

uppfyllas helt, utan det skall vara mätbart och därmed skall det gå att gradera hur väl det har 

uppfylls.  

 

Rosengren (2011) säger i sin artikel att de agila metoderna kan vara en möjlig orsak till att 

kravhanteringen inte tas om hand på ett korrekt sätt. Detta beror på att det inte finns någon 
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grundligt definierad förstudie för kravhantering inom agila systemutvecklingsmetoder, som bör 

genomföras för att kravhanteringen skall vara framgångsrik. Enligt Rosengren (2011) kan den 

agila kravhanteringen leda till att IT-projekt misslyckas.  

 

Det har gjorts en undersökning av Krav & Testbarometern (2012), om i vilken utsträckning 

företagen/enheten/projektet ansåg att de hade en duglig och väl fungerande organisation runt 

krav- och/ eller testarbete. Resultatet blev att drygt hälften (55 %) av de som svarat ansåg att de 

hade en dålig eller mycket dålig fungerande organisation runt kravarbetet. Qtema har även 

tidigare tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola/Chalmers och forskningsnätverket 

Swell, gjort en undersökning för att ta reda på de största problemen och förbättringsområdena 

inom krav och test. Det som uppmärksammades var att allt fler använder sig av agila 

metoder(Qtema 2012). 

1.2 Tidigare forskning  

Vlaanderen et al (2010) betonar i sin artikel att genom att använda agila utvecklingsmetoder, 

blir utvecklingsprocessen mer lyhörd för en föränderlig miljö. Vlaanderen et al (2009) påpekar, 

liksom Agila manifestet (2011) att individer och interaktioner anses viktigare än processer och 

verktyg och även kundsamarbetet värderas mer än kontraktsförhandlingarna. 

 

Ramesh, Cao och Baskerville (2007) har tidigare gjort en empirisk studie, där de har forskat 

om metoder för agil kravhantering och problem som kan uppstå med agil kravhantering. 

Ramesh, Cao och Baskerville (2007) identifierade sex agila metoder samt sju utmaningar som 

kan uppstå med agil kravhantering utifrån en analys där datainsamlingen utfördes på sexton 

amerikanska systemutvecklingsorganisationer. De sex metoder som identifierades var ansikte 

mot ansikte kommunikation, iterativ kravhantering, konstant planering, prioritering, prototyper 

och testning. Utmaningar som identifierades var tids- och kostnadsestimering, kunddeltagande, 

otillräcklig arkitektur, minimal dokumentation, ickefunktionella krav försummas, prioritering 

och ingen kravverifiering. De aktiviteter som kravhantering innefattar för att utveckla ett system 

är identifiera, analysera, dokumentera och validera krav (Ramesh, Cao & Baskerville 2007).  

 

Haugset och Stålhane (2012) har tidigare forskat om hur automatiserad acceptanstestutveckling 

(Automated acceptance test-driven development-ATDD) kan påverka kravhanteringen i 

mjukvaruutveckling. De har skapat ett ramverk för vanliga risker i kravhantering genom att 

använda sig av kunskap från litteratur och en fallstudie. Haugset och Stålhane (2012) säger att 

ATDD är en blandning av den traditionella kravhanteringen som har fokus på dokumentation 

och den agila kravhanteringen som har iterativ kommunikation i fokus. De säger att det krävs 

disciplinerade utvecklare och engagerade kunder på plats i en strikt utvecklingsmetod. Haugset 

och Stålhane (2012) menar att genom att använda ATDD hjälper det utvecklarna att få stort 

förtroende utan att behöva göra mycket kundtester, eftersom kunderna har sett att testerna visar 

kundernas affärskrav på rätt sätt.   

 

Helmy, Kamel och Hegazy (2012) har i sin artikel identifierat tre brister när det gäller agil 

kravhantering. Den första bristen är att det inte finns någon tydlig specifikation över vilka 

aktiviteter som ingår i den agila kravhanteringen. Den andra bristen som de har identifierat är 
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saknade kravgränssnitt vilket innebär att det är svårt att ta fram kraven från användaren. Den 

tredje bristen som identifierats är att det inte finns någon specifik metod för framkallning av 

icke funktionella krav. 

 

Cao et al (2009) påpekar i sin artikel att fokus i agila metoder inte ligger på fördefinierade 

kravdokument utan bygger istället på nära kontakt med kunden, för att omedelbart kunna få 

feedback och information. Inom agila metoder fokuseras det även på hur oundvikliga 

förändringar ska hanteras under hela livscykeln istället för hur förändringar kan minimeras i 

projekt. Nackdelen med agila metoder är att det är svårt att få en bra planeringsarkitektur 

eftersom det läggs för stor vikt på tidiga resultat och låg testomfattning. Cao et al (2009) påpekar 

att de agila systemutvecklingsmetoderna har blivit mer omtyckta, eftersom att de ska tillgodose 

förändringar under hela systemutvecklingscykeln och metoderna ska kunna anpassas utefter 

behoven. Enligt Cao et al (2009) innebär agila metoder att arbetet är iterativt, kommunicerar 

och samråder med kunden, har små och täta releaser och testar koden noggrant.  

 

Maiden et al. (2010) påpekar att de agila systemutvecklingsmetoderna bidrar till effektiv 

kommunikation mellan slutanvändare, intressenter och programutvecklare som svarar på 

användarens krav och även de krav som uppkommer under iterationerna. De agila metoderna 

fokuserar enligt Maiden et al (2010) på att utveckla fungerade kod inom korta cyklar, vilket i 

sin tur innebär att projektgruppen utforskar både krav och programvarulösningar parallellt. 

 

Lopez (2011) menar i sin artikel att dålig kravinsamling och förvaltning vid traditionell 

systemutveckling är en orsak till misslyckade informationssystem. Lopez har tidigare studerat 

kravhanteringsprocessen under System Development Life Cycle (SDLC). Hon menar att 

kravhanteringen är så pass omfattande att den bör kontrolleras mycket noga. Hon hävdar även 

att mer än 40 % av SDLC bör fokuseras på kravhanteringen och den huvudsakliga och viktigaste 

aktiviteten är Voice Of the Customer (VOC) och aktiviteter som bidrar till att 

kravspecifikationen hålls uppdaterad under hela SDLC. I sin studie identifierade hon fem olika 

aktiviteter bidrar till bättre genomförande av informationssystemet både när det gäller tid och 

budget. De aktiviteter som Lopez (2011)  identifierat är att utvecklingsteamet skall skaffa en 

förståelse över kraven, skaffa engagemang, hantera förändrade krav, upprätthålla dubbelriktad 

spårbarhet av krav och säkerställa samstämmighet mellan projektarbete och krav. Även kvalité 

och fullständighet av kraven bidrar till en god och korrekt kravspecifikation. Lopez (2011) 

menar också att syftet med kravhanteringsprocessen är att upprätthålla en korrekt 

kravdokumentation för en gemensam förståelse för de relevanta intressenterna. Detta med 

avseende på avsedd produktanvändning, utvecklingsresurser, begränsningar och behov av 

datorsystemsfunktioner. Kravspecifikationen uppdateras och kontrolleras med hjälp av 

kravhanteringsprocessen. Kravhanteringsprocessen ger i sin tur en uppdaterad och organiserad 

kravdokumentation genom systemutvecklingslivscykeln (SDLC) som har till uppgift att ge 

support åt intressenternas behov, mål och objekt. Kravhanteringsprocessen identifierar och 

kvantifierar följderna av förändringar som rör omfattning, schema, kostnad, hårdvara samt 

bemanning samt att den styr den aktuella och dokumenterade kravspecifikationen. 
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Enligt Grau (2012) har det i Chaos Manifesto of the Standish Group rapport från 2011 

rapporterats att agila metoder och grundläggande tekniker ökar projektets framgång. Chaos 

Manifesto har avslöjat att det finns brister i kravhantering som är en av grundorsakerna till att 

projekt misslyckas. En annan aspekt som Chaos Manifesto har avslöjat är att kravhanteringen 

är något försummad i agila metoder och tekniker, speciellt framtagning, sammanställning och 

konfliktlösning av kraven(Grau 2012). 

1.3 Problemdiskussion 

Under litteraturgenomgången upptäcktes att det finns mycket information om vilka problem 

som kan uppstå vid agil kravhantering. Det upptäcktes också att det forskats om vilka metoder 

som används i samband med agil kravhantering men inte om hur de olika aktiviteterna i agil 

kravhantering hänger ihop. Därmed har ett gap identifierats där det råder brist på hur den agila 

kravhanteringen bör genomföras i agil systemutveckling. Studiens kunskapsbidrag är därför hur 

agil kravhantering bör genomföras.  

1.4 Problemformulering 

Utifrån problemdiskussionen skapades studiens huvudfråga, som lyder följande:  

  

 Hur bör kravhantering inom agil systemutveckling genomföras?  

För att besvara studiens huvudfråga behövs följande delfrågor: 

 

1. Hur genomförs aktiviteterna i agil kravhantering i praktiken?  

2. Hur förhåller sig den empiriska undersökningen sig till tidigare studier? 

 

Delfrågorna kommer att besvaras i studiens analys och diskussion. Den första delfrågan behövs 

för att se hur agil kravhantering genomförs i praktiken, eftersom det finns lite skrivet om hur 

agil kravhantering genomförs. För att se om praktiken följer eller skiljer sig ifrån tidigare studier 

och rekommendationer behövs den andra delfrågan. Huvudfrågan kommer att besvaras i 

studiens slutsats.  

1.5 Syfte 

Syftet med studien är att skapa och bidra med ett arbetssätt för hur agil kravhantering bör 

genomföras. Studien ska också beskriva hur praktiken förhåller sig till tidigare studier.  

1.6 Avgränsning 

Studien utgår utifrån IT-leverantörers perspektiv. Studien behandlar enbart kravhantering och 

inte några andra områden inom systemutveckling samt att studien endast ser till den agila 

systemutvecklingen.  

1.7 Målgrupp 

Studien riktar sig till både praktiker och akademiker. Studien riktas främst till de som arbetar 

inom agil kravhantering som till exempelvis kravledare, kravanalytiker eller kravhanterare. 

Studien riktar sig även till andra roller inom systemutveckling för att öka förståelsen om hur 
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kravhantering struktureras vid systemutveckling. Eftersom att det finns ett behov av att forska 

vidare inom detta ämne riktar sig studien även till akademiker.  

1.8 Disposition 

Kapitel 1- Inledning 

I inledningskapitlet beskrivs bakgrunden till studien, tidigare forskning inom ämnesområdet, 

problemdiskussion och studiens problemformulering. Kapitlet innefattar även studiens syfte, 

avgränsning samt vilken målgrupp som studien riktar sig till. 

 

Kapitel 2- Metod 

I detta kapitel beskrivs metoden för genomförandet av studien. Kapitlet redogör studiens 

kunskapskaraktär, vetenskapliga förhållningssätt, forskningsansats och forskningsstrategi.  

Kapitlet innehåller även beskrivning av litteraturstudien, analysmetod och utvärderingsmetod.  

 

Kapitel 3- Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras teori som behandlar ämnesområdet.  

 

Kapitel 4 – Empirisk studie   

Detta kapitel innehåller sammanställningar av de utförda intervjuerna med Björn Andrén på 

Redcats Nordic, Daniel Fihn på Sigma, Cecilia Ahlmark på Konsultbolag1 och Anita Svensson 

på CGI. Kapitlet ligger till grund för kapitel 5, analys och diskussion.  

 

Kapitel 5- Analys och diskussion 

I detta kapitel utförs analys och diskussion av studiens delfrågor för att sedan kunna skapa ett 

arbetssätt för agil kravhantering i studiens slutsats. 

 

Kapitel 6 – Slutsats 

I kapitlet redovisas studiens slutsats och svar på huvudfrågan utifrån analys och diskussion.  

 

Kapitel 7 – Utvärdering 

Syftet med detta kapitel är att utvärdera de metoder som valdes för studien. Kapitlet innehåller 

även förslag på fortsatt forskning. 
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2 Metod 

I detta kapitel beskrivs metoden för genomförandet av studien. Kapitlet redogör studiens 

kunskapskaraktär, vetenskapliga förhållningssätt, forskningsansats och forskningsstrategi.  

Kapitlet innehåller även beskrivning av litteraturstudien, analysmetod och utvärderingsmetod.  

2.1 Kunskapskaraktär 

Goldkuhl (2011) anser att för att forskaren skall kunna genomföra en kunskapsutveckling 

behöver forskaren veta vilken typ av kunskap som skall utvecklas. Det inledande arbetet med 

planering av kunskapsutvecklingen kallas för kunskapsprojektering (Goldkuhl 2011). 

 

Enligt Goldkuhl (2011) delas kunskapsutvecklingen in i olika kunskapsformer. Karaktären på 

kunskapsbehovet avgör tillvägagångssättet för den fortsatta kunskapsutvecklingen, det vill säga 

den metod och strategin som forskaren väljer för insamlingen av empirisk data. Metoderna och 

strategierna bestämmer sedan i sin tur hur genomförandet av studien skall gå till (Goldkuhl 

2011). 

 

Studiens kunskapskaraktär utgår från studiens forskningsfråga, som är följande: 

 

”Hur bör kravhantering inom agil systemutveckling genomföras?” 

 

Utifrån studiens forskningsfråga har studiens kunskapsbidrag resulterat i en vägledande 

kunskapsform, då studiens syfte är att bidra med en ökad förståelse om hur kravhanteringen bör 

genomföras vid agil systemutveckling. Goldkuhl (2011)  menar att vägledande kunskap innebär 

att forskaren talar om hur man bör gå till väga i olika situationer. Det kan till exempelvis vara 

råd, riktlinjer eller regler.  

 

För att studien skall kunna uppnå vägledande kunskap behövs kategoriell och karaktäriserande 

kunskap. Enligt Goldkuhl (2011) beskriver kategoriell kunskap vad något är, där forskaren 

klargör och definierar begrepp inom fenomenet. Kategoriell kunskap behövs för att kunna 

undersöka innebörden av agil systemutveckling och definiera relevanta begrepp inom ämnet. 

Karaktäriserande kunskap enligt Goldkuhl (2011) beskriver egenskaper hos ett kategoriserat 

och studerat fenomen, vilket innebär att forskaren tolkar och klargör fenomenets 

egenskapstyper. Karaktäriserande kunskap är oftast kopplat till kategoriell kunskap, som 

beskriver innebörden av ett fenomen som utvecklas av karaktäriserande kunskap genom att 

tillföra egenskaper hos fenomenet för att sedan öka förståelsen för fenomenet. Att kategorisera 

och karaktärisera innebär förståelseinriktad kunskap, vilket menas med att forskaren utforskar 

innebörder hos det valda fenomenet. Karaktäriserande kunskap behövs för studien för att ta reda 

på hur kravhanteringen i agil systemutveckling genomförs, genom att tolka och klargöra 

fenomenets egenskaper.  

Tabellen nedanför visar sambandet mellan studiens kunskapsbehov och kunskapskaraktär.  
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Kunskapsbehov Kunskapskaraktär 

Hur bör kravhanteringen inom agil systemutveckling genomföras? Vägledande kunskap 

Hur genomförs aktiviteterna i agil kravhantering i praktiken?  Karaktäriserande 

Hur förhåller sig den empiriska undersökningen sig till tidigare 

studier? 

Karaktäriserande 

Tabell 1 - Kunskapsbehovets kunskapskaraktär  

2.2 Vetenskapligt förhållningsätt 

Studien utgår från ett hermeneutiskt synsätt. Vid ett hermeneutiskt synsätt läggs tonvikten på 

behovet att uppfatta och förstå saker ur den sociala aktörens synvinkel(Bryman 2011). Bryman 

(2011) nämner även att inom hermeneutiken ska forskaren som analyserar en text, försöka att 

få fram textens mening utifrån det perspektiv som upphovsmannen har haft. Bryman (2011) 

menar även att hermeneutiken förekommer oftast vid en kvalitativ undersökning. Enligt Patel 

och Davidson (2003) betyder hermeneutik tolkningslära, där forskaren studerar, tolkar och 

förstår grundbetingelserna.  

 

Utifrån studiens forskningsfråga, ”Hur bör kravhantering inom agil systemutveckling 

genomföras?” behövs en djupgående förståelse om hur kravhanteringen genomförs i praktiken 

för att besvara denna fråga. Förståelsen erhålls genom att studera kravhanteringen genom texter 

som sedan har tolkats. De texter som tolkats är till exempelvis tidigare forskning, den teori som 

behandlar ämnet och datainsamlingen vid den empiriska undersökningen.  

2.3 Forskningsansats 

Bryman (2011) nämner två forskningsansatser, en kvalitativ och en kvantitativ. Bryman (2011) 

beskriver även att den vanligaste skillnaden mellan ansatserna är att vid en kvalitativ 

forskningsansats är forskaren mer inriktad på ord och historier, det vill säga en förståelse. Inom 

den kvantitativa ansatsen är forskaren inriktad på insamling av numeriska data, kvantifiering 

av siffror och statistiska data.  

 

Eftersom studiens vetenskapliga förhållningssätt är hermeneutiskt, där inriktningen pekar mot 

tolkningslära och förståelse, lämpar sig den kvalitativa ansatsen bäst för att besvara studiens 

forskningsfråga.  Detta är för att studiens behov vid insamling av empirin har inneburit att skapa 

en förståelse om agil kravhantering genom ord, text och historier. Därför ansågs det att 

respondenternas egna berättelser och tolkningar behövdes för att uppnå förståelse inom 

ämnesområdet.   

2.4 Forskningsstrategi 

Forskarens arbete består av att relatera teori och verklighet till varandra. Hur en forskare skall 

relatera teori och verklighet är enligt Patel och Davidson (2003) ett av de verkliga problemen 

inom filosofin. Underlaget för teoribygget är data och information om den del av verkligheten 

som skall studeras. Forskaren skall skapa teorier som skall ge så korrekt kunskap om 

verkligheten som möjligt(Patel & Davidson 2003). 
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Patel och Davidson (2003) nämner tre alternativa arbetssätt att relatera teori och empiri. Ett 

deduktivt, ett induktivt och ett abduktivt arbetssätt. Ett deduktivt arbetssätt kännetecknas av att 

forskaren drar slutsatser om det enskilda fenomenet utifrån befintliga teorier. Utifrån den 

befintliga teorin härleds hypoteser som sedan empiriskt undersöks (Patel & Davidson 2003). 

Enligt Bryman (2011) är deduktiv teori den vanligaste uppfattningen om förhållandet mellan 

teori och praktik inom samhällsvetenskap. Bryman (2011) förklarar att vid ett deduktivt 

arbetssätt deducerar forskaren en eller flera hypoteser utifrån ett teoretiskt område som sedan 

prövas. 

 

Motsatsen till deduktiv är induktiv. Induktivt enligt Bryman (2011) är att ”forskaren beskriver 

konsekvenserna av resultatet för den teori som låg bakom eller styrde hela uppgiften eller 

undersökningen”. Resultaten kopplas tillbaka till teoriförrådet och de forskningsresultat som 

hör till ett visst studieområde. Patel och Davidson (2003) menar att vid det induktiva arbetssättet 

studerar forskaren forskningsobjektet, utan en teoretisk grund. Istället skapar forskaren teorin 

genom insamlandet av information och empirin. Enligt Bryman (2011) är teorin resultatet av 

en forskningsansats och med den induktiva processen drar forskaren generaliserbara slutsatser 

baserat på observationer.  

 

Abduktion är en kombination av induktion och deduktion. Forskaren formulerar först ett 

hypotetiskt mönster som förklarar fallet, vilket kännetecknas av ett induktivt arbetssätt. Sedan 

undersöks hypotesen eller teorin på nya fall, vilket kännetecknas av ett deduktivt arbetssätt 

(Patel & Davidson 2003). Enligt Bryman (2011) handlar deduktiv teori om att forskaren ska 

härleda och bevisa en eller flera hypoteser utifrån det som redan finns inom ett visst område 

som sedan ska underkasta en empirisk granskning. 

 

Studien påbörjades med ett deduktivt synsätt där information om agil kravhantering söktes fram 

för att generera i en teoretisk grund. Denna information kunde sedan användas för ett vidare 

arbete med den empiriska undersökningen. Studien har därför ett induktivt synsätt där empirin 

insamlats med hjälp av intervjuer. Ytterligare teori anskaffades efter att empirimaterialet 

insamlats och då var synssättet återigen deduktivt. För att analysera det insamlade materialet 

genomfördes en analys för att sedan kunna skapa en teori om ett arbetssätt för agil 

kravhantering.   

2.5 Datainsamlingsmetoder 

2.5.1 Insamling av teori 

Litteraturgenomgången är enligt Patel och Davidsson (2003) den kunskap som hämtas ifrån 

litteraturen och innebär kunskap ifrån teorier och tidigare undersökningar inom området. 

Litteraturgenomgången hjälper till att finna vad som är väsentligt inom problemområdet för att 

det successivt ska gå att göra avgränsningar(Patel och Davidsson 2003).  

 

Vid litteraturgenomgången studerades vetenskapliga artiklar, elektroniska böcker och 

facklitteratur som berörde agil kravhantering och agil systemutveckling. Vid insamling av 

vetenskapliga artiklar och elektroniska böcker användes Google Schoolar och Högskolan i 
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Borås databas Summon. Andra databaser som användes var bland annat IEEExplore Digital 

Libary och Engineering Village. Anledningen till att vetenskapliga artiklar använts för studien 

är för att det skulle ge aktuell forskning och för att se vad som redan forskats på inom området.  

 

Facklitteratur har använts för att få en bra definition av de centrala begreppen, där de 

vetenskapliga artiklarna inte gav den precisa definition som ansågs behövas för studien. 

Exempel är krav, kravhantering, funktionella krav och icke funktionella krav.  

 

De sökord som använts under litteraturgenomgången vid insamlandet av vetenskapliga artiklar 

och elektroniska böcker var: ”requirements management”, ”requirements engineering”, ”agile 

manifesto”, ”agile requirements”, ”agil system development”, ”the standish group”, ”chaos 

rapport”, ”Scrum”, ”agil kravhantering”, ”krav” och ”kravhantering”.  

2.5.2 Urval av litteratur 

Efter teoriinsamlingen genomfördes ett urval av den litteratur som tagits fram. De artiklar som 

valts att ta med för studien är artiklar som är skrivna på 2000-talet då de anses vara relevanta 

och tillräckligt aktuella för studien. Kriterierna var att litteraturen skulle innehålla information 

inom ämnesområdet, som till exempel kravhantering, agil kravhantering och Scrum. 

Litteraturen skulle också innehålla information om vilka metoder som används för agil 

kravhantering. Urvalet av litteratur har skett löpande under studiens genomförande.  

2.5.3 Insamling av empiri 

Arbetet påbörjades med mejlutskick till tretton IT- företag. Av de företag som kontaktades 

arbetade några företag inte agilt, svarade inte på mejlutskicket eller hade ingen kunskap inom 

ämnesområdet. På företaget Redcats Nordic sker en del av arbetet agilt och utvecklaren Björn 

Andrén var intresserad av att ställa upp för en intervju. Björn Andrén hade även kunskap inom 

agil kravhantering. Eftersom att inte alla företag svarade på mejlutskicket behövdes istället 

telefonkontakt. Via telefonkontakten var Daniel Fihn på Sigma, Cecilia Ahlmark på 

Konsultbolag1 och Anita Svensson på CGI intresserade av en intervju.  

 

Insamlandet av empiri har utförts genom en besöksintervju och tre telefonintervjuer. Intervjun 

med Björn Andrén på Redcats Nordic genomfördes med en besöksintervju. Intervjuerna med 

Anita Svensson på CGI, Cecilia Ahlmark på Konsultbolag1 och Daniel Fihn på Sigma har 

genomförts med telefonintervjuer. Anledningen till att telefonintervjuer användes var att det 

skulle ge tillräckligt med information för studien. Enligt Bryman (2011) går det inte att fånga 

in minspel och kroppsspråk via en telefonintervju. Detta är dock inget som är nödvändigt för 

denna studie, utan det är viktigare att studera hur den agila kravhanteringen genomförs. Bryman 

(2011) säger även att en fördel med telefonintervjuer är när det gäller personer som är svåra att 

få tag på. Några av respondenterna hade inte tid att utföra en intervju på plats, därför valdes 

telefonintervjuer. 

 

Eftersom att data insamlats genom intervjuer har ett teoretiskt urval använts som är en form av 

ett målstyrt urval enligt Bryman (2011). För studien insamlades data tills teoretisk mättnad 
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uppnåddes, vilket innebär att för studien användes ett teoretiskt urval tills att den data som 

behövdes inom ämnesområdet var tillräcklig.  

 

Eftersom att en kvalitativ forskningsansats valts för studien i kapitel 2.3 Forskningsansats, 

behövdes en form av kvalitativa intervjuer genomföras. Enligt Bryman (2011) är 

semistrukturerade intervjuer en typ av kvalitativa intervjuer. När det gäller kvalitativ forskning 

är frågeställningarna mer generella samt mer flexibla där tyngden läggs på intervjupersonernas 

egna uppfattningar och besluttaganden (Bryman 2011). 

 

Vid semistrukturerade intervjuer utgår forskaren från en intervjuguide över specifika områden 

som skall beröras och forskaren ställer frågor utifrån intervjuguiden utan någon specificerad 

ordning(Bryman 2011). Utöver intervjuguiden är det också tillåtet enligt Bryman (2011) att 

ställa följdfrågor utifrån det som uppfattas vara viktiga svar från respondenten. För studien 

valdes semistrukturerade intervjuer att användas där utgångspunkten var att utgå ifrån en 

intervjuguide, se bilaga 1. Semistrukturerade intervjuer valdes att användas för att intervjun 

skulle vara kontrollerad och välstrukturerad till en början, men även för att de olika företagen 

skulle få samma frågor utan inbördes ordning och att det skulle vara möjligt att ställa 

följdfrågor. Enligt Bryman (2011) är målet vid semistrukturerade intervjuer att intervjun ska 

kunna röra sig i olika riktningar för att få mer kunskap om det som intervjupersonen anser vara 

relevant och viktigt. Intervjufrågorna skulle hjälpa till att få den kunskap som behövdes inom 

det relevanta området och för att kunna besvara studiens olika forskningsfrågor. Innan 

intervjuerna utfördes skickades intervjufrågorna till respondenten för att han/hon skulle få 

möjlighet att förbereda sig och att intervjun skulle ge mer definierade svar.  

 

Enligt Bryman (2011) finns det vid kvalitativ intervju flera olika frågekategorier som ingår i de 

allra flesta intervjuer och de frågekategorier som användes för intervjun var inledande öppna 

frågor, uppföljningsfrågor och mellanliggande frågor. För att intervjupersonen skulle få 

möjlighet att yttra sina egna tankar valdes inledande öppna frågor, som enligt Bryman (2011) 

innebär att intervjupersonen ställer frågor som till exempel ”hur kommer det sig att du…?”, 

”har du någonsin…?”. För studien har uppföljningsfrågor använts för att få en djupare 

förståelse av det relevanta området som i studiens fall är agil kravhantering och för att det skulle 

hjälpa till att besvara huvudfrågan och delfrågorna. Enligt Bryman (2011) är uppföljningsfrågor 

en frågekategori och innebär att intervjuaren ber intervjupersonen att utveckla sitt svar. 

Mellanliggande frågor har använts för studien där frågor ställdes om vad de olika personerna 

på företagen tycker det finns för fördelar och risker med agil kravhantering. Enligt Bryman 

(2011) innebär mellanliggande frågor till exempel hur personen upplever något och vad 

personen tycker bäst/sämst om.. Intervjumaterialet har sedan legat till grund för studiens analys. 

 

För att kunna koncentrera sig på vad personen sade istället för att föra anteckningar valdes 

intervjuerna att spelas in, eftersom Bryman (2011) menar att en kvalitativ forskare ofta är 

intresserad av vad intervjupersonen säger och hur de säger det. Intervjuerna spelades in med 

hjälp av en diktafon. Ytterligare en anledning till att intervjuerna spelades in var för att flera 

gånger kunna gå igenom och göra en korrekt tolkning av det som respondenten sade och för att 

öka tillförlitligheten. Enligt Bryman (2011) spelas de flesta intervjuer in och skrivs ut när det 
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är möjligt. De fördelar som Bryman (2011) ser med inspelning och transkribering av intervjuer 

är att det underlättar en noggrann analys av vad människor har sagt, tillvägagångssättet bidrar 

till att förbättra minnet och forskaren kan göra upprepade genomgångar av intervjupersonens 

svar. För studien skickades transkriberingen till respondenterna för att kontrollera att det som 

sades under intervjun var korrekt och då bidra med kunskap för studien.  

2.5.4 Urval av empiri 

Vid urval av respondenter har ett målstyrt urval utgåtts ifrån, vilket enligt Bryman (2011) 

innebär att deltagarna valts ut ”på ett strategiskt sätt så att de samplade personerna är relevanta 

för de forskningsfrågor som formulerats”. För att studien skulle innehålla relevant information 

var kriterierna att utvecklingsteamet skulle arbeta agilt och respondenterna valdes utefter 

kriterier som kompetens och erfarenhet inom ämnesområdet agil kravhantering. För att öka 

studiens tillförlitlighet ansågs det mycket viktigt att utgå ifrån dessa kriterier. De företag som 

uppnådde kriterierna och kunde intervjuas var två konsultföretag, Sigma och Konsultbolag1 

samt två IT-företag, Redcats Nordic och CGI. Respondenterna som intervjuades hade 

kompetens och erfarenhet inom ämnesområdet.  

 

Cecilia Ahlmark på Konsultbolag1 har mycket god kompetens inom krav och test och har 

arbetat många år inom både traditionell och agil kravhantering. Anita Svensson på CGI har 30 

års erfarenhet inom systemutveckling och arbetar som testsamordnare. Anita har en god 

förståelse över kravhanteringen eftersom test är starkt sammankopplat med kravhantering. 

Björn Andrén på Redcats Nordic och Daniel Fihn på Sigma har båda erfarenhet och kompetens 

inom agil systemutveckling. De har även kunskap om hur agil kravhantering genomförs.  

2.6 Analysmetod 

Studien har utgått ifrån Patel och Davidssons (2011) rekommendationer om analys vid 

kvalitativa undersökningar. Patel och Davidsson (2011) menar att inom kvalitativ forskning 

finns det inga enkla tillvägagångssätt eller rutiner att tillämpa för en kvalitativ forskare, det är 

istället vanligt att forskaren utforskar och tillämpar egna varianter och tolkningar av den 

kvalitativa metoden. Patel och Davidsson (2011) menar vidare att varje kvalitativt 

forskningsproblem behöver sin egen unika variant av metoden. De redovisar några generella 

tips, som tagits del av i studien, och menar att det är lämpligt att analysera löpande under hela 

forskningsprocessen vid en kvalitativ undersökning.  

 

När studien påbörjades var det viktigt att under litteraturgenomgången analysera det material 

som redan fanns och hitta ett problemområde som behövdes forskas mer inom. Under hela 

genomförandet har reflektioner över innehållet genomförts och olika resonemang gåtts igenom. 

Bryman (2011) nämner att ett vanligt tillvägagångssätt är att använda sig av kvalitativ 

innehållsanalys vid tolkning av dokument. Detta innebär att forskaren försöker finna 

bakomliggande teman i texter. Detta tillvägagångssätt användes i studien när de olika 

aktiviteterna framtogs för agil kravhantering, som till exempelvis prioritering och 

dokumentation av krav. Kategorierna låg sedan till grund för intervjuguiden. Den löpande 

analysen gav även idéer om hur arbetet skulle gå vidare och visade även att intervjuguiden 

behövdes kompletteras med ytterligare frågor, eftersom de respondenter som intervjuades 
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uppfattade frågor på ett sätt som inte var tänkt från början. Detta är enligt Patel och Davidsson 

(2011) en fördel med löpande analys, att det till exempelvis direkt efter intervjun kan ge nya 

idéer om hur forskaren skall gå till väga och att ny och oväntad information kan berika 

undersökningen.  

 

Vid sammanfattning av intervjuerna kunde olika textavsnitt urskiljas ifrån transkriberings-

dokumenten. Enligt Patel och Davidsson (2011) är detta ett bra sätt att strukturera upp analysen 

med lagom långa avsnitt och väl valda rubriker som tematiserar tolkningen. Det sammanfattade 

empiriska materialet lästes igenom upprepande gånger. Under tiden fördes egna anteckningar 

för att kunna hitta mönster och avvikelser från de olika utsagorna.  

 

Enligt Patel och Davidsson (2011) är det viktigt att under den inledande analysen dokumentera 

egna tankar. Inför slutbearbetningen är det också viktigt att läsa igenom textmaterialet flera 

gånger. För studiens delfrågor var det viktigt att i analysen urskilja mönster i utsagorna från 

respondenterna för att uppnå studiens frågeställning. Den löpande analysen fortsatte sedan vid 

diskussionen om hur praktiken och tidigare studier skiljer sig eller stödjer varandra.  

 

Som nämnts i kapitel 2.2 Vetenskapligt förhållningssätt används ett hermeneutiskt synsätt. 

Detta synsätt har använts vid analysen, då flera olika texter har tolkats och analyserats för att 

sedan kunna skapa ett arbetssätt för agil kravhantering i studiens slutsats.  

2.7 Utvärderingskriterier 

För att utvärdera kvaliteten i forskning används oftast kriterierna validitet och reliabilitet. Dessa 

kriterier diskuteras oftast inom kvantitativa studier men kan även användas inom kvalitativa 

studier(Patel & Davidson 2011). Bryman (2011) beskriver att i en kvalitativ metod finns det 

fyra delkriterier för tillförlitlighet som är följande; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt 

möjlighet att styrka och konfirmera.  

 

För studien valdes utvärderingskriterierna; validitet, reliabilitet, tillförlitlighet, trovärdighet och 

möjlighet att styrka och konfirmera. Genom att använda både Patel och Davidson (2011) och 

Bryman (2011) utvärderingskriterier kommer uppsatsen att uppnå god kvalité.  

2.7.1 Validitet  

Inom kvantitativa studier innebär validitet huruvida forskaren faktiskt undersöker det som är 

avsett att undersöka. Om forskaren undersöker det som är tänkt att undersöka har forskaren 

uppnått god validitet (Patel & Davidson 2011). Inom kvalitativ forskning har validitet en annan 

innebörd. Det är viktigt att den kvalitativa forskaren strävar efter god validitet genom hela 

forskningsprocessen, inte enbart vid datainsamlingen. I en kvalitativ studie handlar det även om 

hur forskaren har tillämpat sin förståelse under forskningsprocessen. Vid datainsamlingen i en 

kvalitativ studie, diskuteras validiteten av huruvida forskaren har lycktas ta fram underlag för 

att göra en trovärdig tolkning av det som studerats och om forskaren har lyckats fånga det som 

är mångtydigt och motsägelsefullt (Patel & Davidson 2011). 
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För att öka validiteten ska datainsamlingen ha betydelse och vara relevant för studien. Utifrån 

datainsamlingen ska intervjufrågor som bidrar till att studiens forskningsfråga kan besvaras tas 

fram och skrivas ner i en intervjuguide. Validitet kommer att uppnås genom att under hela 

processen tolka och analysera information.  

2.7.2 Reliabilitet     

Forskaren måste även veta att han eller hon undersöker fenomenet på ett tillförlitligt sätt, det 

vill säga, att forskaren uppnår god reliabilitet(Patel & Davidson 2011). Instrumentets 

tillförlitlighet handlar enligt Patel och Davidson (2011) om hur väl det motstår 

slumpinflytanden av olika slag. Om svaren varierar vid flera intervjutillfällen av samma person 

med samma frågor, innebär detta låg reliabilitet. I kvalitativa studier behöver inte detta betyda 

låg reliabilitet. Istället kan detta vara ett tecken på att intervjupersonen har ändrat uppfattning 

eller fått nya kunskaper utifrån tidigare intervjutillfällena. Istället är det viktigare i en kvalitativ 

studie att forskaren fångar den unika situationen vid intervjun.  

 

Vid användning av semistrukturerade intervjuer är undersökningens tillförlitlighet i hög grad 

relaterat till intervjuarens förmåga. Patel och Davidsson (2003) säger att en förutsättning för 

god reliabilitet är att intervjuaren är tränad på att göra bedömningar när intervjuaren registrerar 

svar.  

 

För att öka reliabiliteten ska intervjuerna spelas in med hjälp av diktafon för att kunna lyssna 

igenom intervjun flera gånger men även för att transkribera. Transkriberingen skall sedan 

skickas till respondenten. På så sätt kommer reliabiliteten att ökas eftersom respondenten får 

möjlighet att ändra sina svar om respondenten till exempel fått ny uppfattning eller att 

informationen har tolkats felaktigt. Intervjufrågorna kommer också bifogas som bilaga.  

2.7.3 Trovärdighet 

Bryman (2011) menar att trovärdighet handlar om att säkerställa att forskningen har utförts i 

enlighet med de regler som finns, samt att rapportera resultaten till de personer som deltagit i 

undersökningen för att de ska bekräfta att forskaren har fått en korrekt uppfattning av 

verkligheten.   

 

För att öka trovärdigheten ska transkriberingen av studiens intervjuer skickas tillbaka till 

intervjupersonerna på företagen för att kontrollera att informationen tolkats korrekt eller om 

personerna har något viktigt att tillägga.  

2.7.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 

Bryman (2011) beskriver att möjlighet att styrka och konfirmera handlar om att forskaren 

försöker säkerställa att hon eller han har agerat i god tro, vilket innebär att forskaren inte har 

påverkats av personliga värderingar eller teoretisk inriktning när han eller hon kommit fram till 

sina slutsatser från undersökningen.  

 

Detta innebär att intervjuerna för denna studie skall ske opartiskt och neutralt för att få konkret 

information om kravhantering. Därför skall också egna personliga tolkningar och värderingar 
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undvikas. Empirin skall granskas av respondenten för att undvika att den har påverkats av 

respondentens egna tolkningar och värderingar.  

2.8 Sammanfattning av kapitlet 

I det här kapitlet har tillvägagångssättet för studien beskrivits. Studiens forskningsfråga ledde 

till att dess forskningsansats blev en kvalitativ studie där forskningsstrategin var deduktiv till 

en början men därefter övergick till induktiv. Eftersom studien utgår ifrån IT-leverantörens 

perspektiv på hur kravhanteringen organiseras är hermeneutisk synvinkel lämpligt för studiens 

forskningsfråga. För att se vad som redan forskats på inom ämnesområdet som i detta fall är 

kravhantering i agila systemutvecklingsmetoder, behövdes vetenskapliga artiklar och allmänna 

källor läsas igenom och studeras.  

 

Studiens kvalitativa datainsamlingsmetod innebar att intervjuerna skulle vara semistrukturerade 

med tillhörande intervjuguide. Urvalet av respondenter var ett målstyrt urval, eftersom personer 

valdes utifrån relevans för studiens forskningsfråga. Urvalet av intervjupersonerna var personer 

med erfarenhet och kompetens inom agil kravhantering. Besöksintervjun samt 

telefonintervjuerna spelades in via en diktafon för att sedan ha möjlighet att transkribera 

intervjuerna och kunna göra en bra och detaljerad sammanfattning av dem. 

 

Med hjälp av den teoretiska referensramen och empiriska undersökningen besvaras studiens 

forskningsfrågor och i slutsatsen besvaras hur den agila kravhanteringen bör genomföras. 

  



- 21 - 

 

3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras teori som behandlar ämnesområdet.  

3.1 Kapitlets upplägg 

Teorin börjar med en beskrivning av agil systemutveckling därefter beskrivs den agila 

systemutvecklingsmetoden Scrum och hur kravhanteringen går till inom Scrum. Definition av 

krav och kravhantering har tagits med för att förklara grundläggande om vad kravhantering 

innebär. Teorin avslutas med vad agil kravhantering innebär och vilka aktiviteter som ingår.  

 

Under litteraturgenomgången kunde aktiviteterna i agil kravhantering identifieras och skrivas 

ner i den teoretiska referensramen.  

3.2 Agil systemutveckling 

Begreppet ”agil” kommer från engelskan ”agile” och betyder ”vig”, ”kvick” och ”rörlig”. 

(Nationalencyklopedin 2013) Begreppet ”Agile Software Development” skapades år 2001 av 

nätverket ”The Agile Alliance” vid en konferens som bestod av systemutvecklare, konsulter 

och processexperter. Konferensen resulterade i ett gemensamt agilt manifest med tolv principer 

för agil systemutveckling (Agile Manifesto 2013). 

 

Agile Manifesto (2013) betonar att agil är ett synsätt vid systemutveckling och inte en 

systemutvecklingsmetod. Agil kan ses som ett paraplybegrepp, med en uppsättning värderingar, 

attityder och principer. Agile Manifesto (2013) förklarar även den bärande tanken med ett agilt 

synsätt: 

 

”Grundtanken med Agile är att i en föränderlig värld krävs utvecklingsmetoder som hanterar 

förändring som en del av verkligheten, inte sådana som blundar för förändringar eller som 

försöker reglera bort dem. Fler regler kommer inte ge oss fler lyckade mjukvaruprojekt. Vi 

behöver flexibilitet - inte rigiditet”.  

 

Agile Manifesto (2013) förklarar följande: 

”Vi finner bättre sätt att utveckla programvara 

genom att utveckla själva och hjälpa andra att utveckla. 

Genom detta arbete har vi kommit att värdesätta: 

- Individer och interaktioner framför processer och verktyg 

- Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 

- Kundsamarbete framför kontraktsförhandlingar 

- Anpassning till förändring framför att följa en plan  

 

Det vill säga, medan det finns värde i punkterna till höger, 

värdesätter vi punkterna till vänster mer”. 
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Agile Alliance menar att planering, processer och verktyg är viktigt, men interaktion mellan 

kompetenta individer är av större betydelse. De menar även att omfattande dokumentation inte 

behöver vara dåligt, men de påpekar att fokus bör ligga på den slutliga produkten, det vill säga, 

leverera fungerande programvara. Därför måste varje projektgrupp bestämma vilken 

dokumentation som är viktigast. De inser även vikten av kontraktsförhandlingar, antingen ett 

internt ”projekt charter” eller ett externt juridiskt kontrakt och menar att detta heller inte 

behöver vara dåligt, men hävdar att kontraktet är otillräckligt. De menar att kontrakten enbart 

ger information om de villkor som parterna kan arbeta inom, men genom ett nära 

kundsamarbete leder detta till en bättre förståelse för utvecklingsteamet vad kunden verkligen 

vill ha. Anpassning till förändring värderas högre än att följa en plan menar Agile Alliance. Att 

arbeta efter en plan kan leda till avgörande konsekvenser, då det vanligtvis tenderar till att de 

förändringar som kan uppkomma förbises. De menar att det agila synsättet ger bättre 

förutsättningar till anpassning till förändringar (Agile Manifesto 2013). 

  

Enligt Fowler och Highsmith (2001) säger det agila manifestet att genom ett kontinuerligt 

samspel mellan utvecklare och verksamhetskunniga under hela utvecklingscykeln, uppnås en 

övergripande bild av de krav som finns, istället för att i början av projektet definiera en 

detaljerad uppsättning av krav. Fowler och Highsmith (2001) förklarar också att agila 

manifestet betonar att det är viktigt att de som är verksamhetskunniga tar del och gemensamt 

ansvar under utvecklingsprocessen.  

 

Fowler och Highsmith (2001) förklarar även att Agile Alliance anser att genom att ta hänsyn 

till förändrade krav under hela utvecklingsprocessen ökas kundens konkurrenskraft, då 

turbulens inom affärer och teknologi orsakar förändringar. De agila metoderna skall även stödja 

förändringar så effektivt som möjligt.  De agila manifestet säger att den högsta prioriteten är att 

tillfredsställa kunden genom tidig och kontinuerlig leverans av värdefull programvara.  Fowler 

och Highsmith (2001) förklarar att det agila manifestet menar att kunden bryr sig mer om 

huruvida utvecklingsteamet levererar fungerande programvara till kunden för varje 

utvecklingscykel, snarare än dokument, som till exempel kravdokumentation och UML- 

diagram. Dock påpekar det agila manifestet att kravdokumentation är viktigt, men att tidigt 

leverera värdefull programvara är mer betydelsefullt och att dagens projekt kräver att 

kundvärdet omprövas ofta.  

3.3 Agila systemutvecklingsmetoden Scrum 

Scrum är ett processramverk, utvecklad av Ken Schwaber och Jeff Sutherland för att utveckla 

och underhålla komplexa produkter. Scrum är baserat på empirism, det vill säga, kunskapen 

kommer från erfarenhet och beslutsfattande av det som redan är känt(Schwaber & Sutherland 

2011). 

 

Scrum består av ett scrumteam, aktiviteter, artefakter och regler. Scrumteamet består av en 

produktägare, utvecklingsteam och en scrummästare. Artefakterna inom Scrum innefattar 

sprintar, sprintplaneringsmöten, dagliga scrummöten, sprintgranskningar och sprintåterblickar. 

Varje sprint är en tidsbegränsad period, vanligtvis upp till en månad eller mindre. Sprinten 

består av utvecklingsarbetet, sprintplaneringsmöten, dagliga scrummöten, sprintgranskning och 
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sprintåterblicken. Under varje sprint skall en användbar och potentiellt levererbar produkt tas 

fram (Schwaber & Sutherland 2011). 

3.3.1 Kravhantering inom Scrum 

En av artefakterna inom Scrum är produktbackloggen. Det är produktägaren som ansvarar för 

produktbackloggen. Schwaber och Sutherland (2011) förklarar att produktbackloggen är den 

enda källan för krav som berör produkten. Produktbackloggen är en ordnad lista som innefattar 

alla egenskaper, funktioner, krav, förbättringar och rättningar av produkten som även kallas för 

poster. Dessa poster bildar de förändringar som skall utföras i kommande releaser (Schwaber 

& Sutherland 2011). Posterna är även ordnade efter värde, risk, prioritet och nödvändighet.  

 

Schwaber och Sutherland (2011) beskriver att hanteringen av produktbackloggen innebär att:  

 

- Tydligt beskriva posterna i produktbackloggen. 

- Ordna posterna i backloggen för att bäst uppnå mål och fullfölja uppgifter. 

- Säkerställa värdet av det arbete som utvecklingsteamet utför. 

- Se till att produktbackloggen är synlig, transparent och tydlig för alla, och att den visar 

vad scrumteamet ska arbeta med härnäst.  

- Se till att utvecklingsteamet förstår posterna i produktbackloggen tillräcklig bra.  

3.4 Traditionell Kravhantering 

3.4.1 Definition av krav 

För att lyckas med ett utvecklingsprojekt är det viktigt att ha kunskap om kraven för systemet 

och att kraven ska dokumenteras på ett väl fungerande sätt (Pohl & Rupp 2011). Institute of 

Electrical and Electronics Engineers [IEEE] Standards definition av krav är följande:  

 

1. “A condition or capability needed by a user to solve a problem or achieve an objective. 

2. A condition or capability that must be met or possessed by a system or system 

component to satisfy a contract, standard, specification, or other formally imposed 

documents. 

3. A documented representation of a condition or capability as in (1) or (2). [IEEE Std. 

610.12-1990]” (Pohl & Rupp 2011). 

 

Typ av krav Definition 

Krav  ”Ett krav skall vara formulerat så det är möjligt att avgöra i vilken grad 

det är uppfyllt i den slutgiltiga produkten” (Wiktorin 2003) 

Funktionella 

krav 

Ett funktionellt krav är ett krav avseende ett beteende som skall 

tillhandahållas av en funktion i systemet. (Pohl & Rupp 2011) 

Kvalitetskrav/ 

icke funktionella 

krav 

Ett kvalitetskrav är ett krav som avser kvaliteten, som inte täcks av de 

funktionella kraven. (Pohl & Rupp 2011) 

Tabell 2 - Tabell över definition av krav, funktionella krav och kvalitetskrav 
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Med Wiktorins (2003) definition kan ett krav ses som något som kan uppfyllas helt, delvis eller 

inte alls. Ett krav behöver alltså inte vara något som måste uppfyllas och istället kan det ges 

mer uppmärksamhet åt att fundera på hur graden av kravuppfyllnad bedöms. Ett krav skall alltså 

vara mätbart och det ska gå att gradera samt mäta hur väl ett krav uppfylls (Wiktorin 2003). 

 

Enligt Pohl och Rupp (2011) är funktionella krav de funktioner som systemet ska innefatta och 

oftast delas kraven in i funktionella krav, beteendemässiga krav och datakrav. Pohl och Rupp 

(2011) beskriver att de önskvärda egenskaperna som ska utvecklas i ett system definieras i form 

av kvalitetskrav. Dessa kvalitetskrav har större påverkan på systemarkitekturen än de 

funktionella kraven och brukar klassas som icke-funktionella krav. Kvalitetskrav handlar om 

till exempelvis prestanda, tillgänglighet, tillförlitlighet och överförbarhet (Pohl & Rupp 2011). 

3.4.2 Definition kravhantering 

Pohl och Rupps (2011) definition av kravhantering är följande: 

 

1. Kravhantering är en systematisk och disciplinerad metod för att specificera och 

hantera krav med följande mål:  

 

1.1. Kännedom om de relevanta kraven, genom att uppnå gemensam förståelse bland 

intressenterna om kraven, kraven skall dokumenteras enligt givna standarder, och 

kraven skall hanteras systematiskt.  

 

1.2. Förstå och dokumentera intressenternas önskemål och behov, specificera och hantera 

krav minimerar risken för att leverera ett system som inte uppfyller intressenternas 

önskemål och behov.  

Enligt Pohl och Rupp (2011) ska kravhantering under hela systemutvecklingsprocessen ta fram 

intressenternas krav samt att kraven ska bekräftas och kontrolleras. För att kunna bemöta 

ovanstående mål finns det fyra kärnaktiviteter: framkallning, dokumentation, validering och 

förhandling samt hantering. Dessa kärnaktiviteter beskrivs i tabellen nedanför.  

 

Aktivitet  Förklaring 

Insamling av 

krav  

Vid insamling av krav behövs ett antal olika tekniker användas för att få 

fram mer detaljerad information om intressenternas krav.  

Dokumentation Kravdokumentation genomförs med olika tekniker och genom att använda 

ett vardagligt språk eller konceptuella modeller. 

Validering och 

förhandling 

Kravdokumentationen ska godkännas och förhandlas tidigt för att kunna 

garantera att de fördefinierade kvalitetskriterierna ska kunna uppfyllas.  

 

Hantering Kraven ska hanteras och struktureras för att kraven skall kunna användas 

av olika roller, hantera förändringar och se till att de behåller 

överensstämmelsen till verksamheten samt se till att förändringarna 

genomförs. 

Tabell 3 - Förklaring av de fyra kärnaktiviteterna i kravhanteringen (Pohl & Rupp 2011) 
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Det finns ett antal begränsningar som påverkar kravhanteringen, till exempel människor, 

domänfaktorer, organisationsbegränsningar. Dessa begränsningar har påverkan vid val av 

vilken metod som skall användas (Pohl & Rupp 2011). 

3.5 Agil kravhantering 

Cao och Ramesh (2008) har gjort en empirisk studie om hur agil kravhantering och traditionell 

kravhantering skiljer sig åt. Enligt Cao och Ramesh (2008) är det som skiljer traditionell och 

agil kravhantering att agil kravhantering är en iterativ process. I agil kravhantering är det inte 

möjligt att skapa kompletta kravspecifikationer. Cao och Ramesh (2008) säger även att genom 

att använda agila kravhanteringsmetoder är det enklare att förstå kundernas behov och anpassa 

sig till förändringar. Agil kravhantering är helt enkelt mer dynamisk och anpassningsbar. Cao 

och Ramesh (2008) har även kommit fram till att kravhantering sker under hela 

utvecklingsprocessen och är inte en fas i början av utvecklingen som i traditionell utveckling.  

 

Cao och Ramesh (2008) samlade in data ifrån sexton utvecklingsorganisationer och kunde då 

identifiera sju agila kravhanteringsmetoder, vilket var följande: 

- Ansikte mot ansikte kommunikation 

- Iterativ kravhantering 

- Kravprioritering 

- Ständig planering på grund av förändrade krav 

- Prototyper 

- Testdriven utveckling 

- Granskningsmöten och acceptanstester.  

3.5.1 Insamling av krav  

När ett system skall utvecklas behöver krav samlas in från intressenter som är representativa 

för de olika områdena i verksamheten. Under insamlingen samlas de övergripande kraven in 

som sedan kommer att vara underlag för kommande arbete. Insamling av krav kan ske genom 

olika tekniker, som till exempelvis workshops, intervjuer, enkäter eller personas (Eriksson 

2008). 

3.5.2 Dokumentation 

Enligt Eriksson (2008) är dokumentation underlag för de kommande utvecklingsaktiviteterna.  

Det finns två olika former för dokumentation; kravspecifikation och användningsfall (Eriksson 

2008). Enligt Haugset och Stålhane (2012) är främst användarberättelser den vanligaste 

tekniken för dokumentation, men användarfallsdiagram och textuella användningsfall är också 

vanliga. Haugset och Stålhane (2012) menar att användarberättelser och användningsfall hålls 

på en övergripande nivå fram till implementationen då det läggs på mer detaljer. Detta bidrar 

till att det går att använda erfarenheter från tidigare aktiviteter i projektet tills att de sista 

implementeringsbesluten är fattade. Haugset och Stålhane (2012) säger att i agil kravhantering 

används modeller för att öka kommunikationen.  

 

Enligt Maiden och Jones (2010) har de agila kravteknikerna stor påverkan på hur kraven skrivs 

och dokumenteras och oftast skrivs små och enkla användarberättelser under workshops av 
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intressenter. Meningen är att varje användarberättelse ska beskriva ett krav och oftast är det ett 

krav som kommer utifrån en användare. Enligt Maiden och Jones (2010) brukar ett projekt 

innefatta många användarberättelser där varje användarberättelse dokumenteras på varsitt kort 

och det gör det enklare att välja ut och hantera vilka krav som ska implementeras. 

 

Enligt Eriksson (2008) tas dokumentationen fram för flera parter som till exempelvis 

utvecklare, kunder, användare, beställare och testare. Paetsh, Eberlein och Maurer (2003) menar 

också att dokumentation är ett bra verktyg för att dela kunskap inom utvecklingsteamet och det 

gör det enklare för en ny medlem i utvecklingsteamet att få svar på sina frågor och för att få 

ökad kunskap om projektet. Paetsh, Eberlein och Maurer (2003) menar vidare att inte använda 

sig av någon form av dokumentation och istället fråga en teammedlem om ett komplex system 

tar längre tid. Risken med att endast använda kommunikation är att kunskapen försvinner om 

en teammedlem byter företag. Enligt Paetsh, Eberlein och Maurer (2003) är omfattningen av 

dokumentationen i agila metoder begränsad och fokuserar på de centrala delarna av systemet.  

3.5.3 Prioritering 

Syftet med prioritering är enligt Eriksson (2008) att identifiera de krav som genererar ett stort 

värde som också är förknippat med stora risker. I och med detta går det att välja ut vilka krav 

som skall realiseras tidigt och de krav som kan vänta (Eriksson 2008). 

 

Paetsh, Eberlein och Maurer (2003) anser att prioritering är till för att kunna leverera affärsnytta 

så tidigt som möjligt och att de funktioner med hög prioritering implementeras först. Ramesh, 

Cao och Baskerville (2007)  menar att prioritering är viktigt i kravanalysen eftersom det hjälper 

till att i ett tidigt skede leverera de funktioner som är mest värdefulla. Det är också viktigt 

eftersom projektet har begränsade resurser i form av budget, personal och tidsåtgång.  

 

Paetsh, Eberlein och Maurer (2003) anser även att prioriteringen skall hållas uppdaterad under 

hela utvecklingsprocessen. Oftast genomförs prioriteringen utefter vad som måste eller bör 

prioriteras eller hög/medel eller låg. Kraven bör även prioriteras mot parametrarna tid, kostnad 

och risk (Eriksson 2008). Paetsh, Eberlein och Maurer (2003) menar att kraven skall skrivas 

ner på kort eller finnas med i en product backlog eller en funktionslista. De menar också att i 

agila metoder skrivs inte alla detaljer ner med en gång, utan väntar med detta tills att kravet 

behöver vara väl detaljerat till nästa iteration. Det görs för att minska kostnaderna (Paetsh, 

Eberlein & Maurer 2003). 

 

Gemensamt för alla organisationerna i Cao och Ramesh (2008) studie var att de prioriterar 

kraven flera gånger, eftersom att kundens och utvecklarens förståelse för projektet blir bättre. 

Organisationerna i deras studie visade att de prioriterar kraven i början av varje 

utvecklingscykel och oftast under planeringsmötena. Det händer även att de i vissa fall 

prioriterar kraven tillsammans med andra utvecklingsuppgifter som till exempel kan vara 

ändringar på befintliga funktioner, buggfixar och refactoring (Cao & Ramesh 2008). 

Prioritering sker främst baserat på det som kunden anser ger mest affärsvärde. Det är enklare 

att uppfylla kundens behov om utvecklingsteamet vet vad kunden prioriterar först.  
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Ramesh, Cao och Baskerville (2007) förklarar även att i agila utvecklingsmetoder är det många 

som använder sig av prototyper för att kunna kommunicera med sina kunder. Det är ett effektivt 

sätt för att kunna göra en prioriterad lista över funktionerna, där kundernas återkoppling av 

prototyperna bidrar till att validera och förfina kraven.  

 

För att få en kravspecifikation snabbt använder flera organisationer sig av en prioriterad lista 

över funktionerna (Cao & Ramesh 2008). För att kommunicera med kunden och på så sätt 

validera och förfina kraven är prototyper ett bra hjälpmedel. Av 16 organisationer var det 11 

organisationer som använde sig av prototyper för att få snabb respons på kraven (Cao & Ramesh 

2008).  

3.5.4 Förvaltning och förändring av krav  

Enligt Eriksson (2008) är förvaltning ett strukturerat angreppssätt för att hantera förändrade 

krav. Eriksson (2008) påpekar att kraven bör vara frysta under en viss tid, kan det leda till 

svårare testarbete om kraven ändras för ofta. Istället bör ett ändringsråd eller förvaltningsråd 

fatta de beslut om vilka ändringar som skall genomföras. Ramesh, Cao och Baskerville (2007) 

menar att kraven ofta förändras vid iterativa kravanalyser. Vid projektets start skapas en 

förståelse för de kritiska funktionerna i systemet för att kunna planera den första livscykeln av 

systemet. Det läggs inte ner mycket tid på att identifiera krav i början eftersom det anses att 

kraven är instabila och kan behöva omvärderas. Kravanalysen fortsätter vid varje 

utvecklingscykel, där kunden och utvecklarna vid varje start av utvecklingscykeln ska komma 

fram till mer detaljerad information om funktioner som behöver finnas med i systemet. Detta 

kan leda till att det utifrån kravanalysen skapas en preliminär design och eventuellt en 

genomförandeplan. Enligt Ramesh, Cao och Baskerville (2007) passar den iterativa 

kravanalysen bättre i stabila företagsmiljöer där de är vana vid förändringar.  

 

Ramesh, Cao och Baskerville (2007) menar att under tidens gång kommer det att finnas saker 

som förändras. Genom att inte göra några fasta planer att anpassa sig efter är det därför enklare 

att kunna bemöta förändringar. I agil utveckling finns det två typer av förändringar som ofta 

görs. De är att funktioner kommer att behövas läggas till eller tas bort eller att implementerade 

funktioner kommer att behövas förändras. Helmy, Kamel och Hegazy (2012) menar att samla 

in krav och att skapa kravdokument tar upp mycket tid och gör att det finns mindre tid för att 

hantera förändrade krav senare i utvecklingen. Eftersom kundens behov, användarnas behov 

och tekniken förändras med tiden förändras även kraven. De befintliga kraven och de nya 

kraven kan påverka varandra och nya beroenden kan uppstå. Om krav behöver förändras kan 

det även påverka arkitekturen och koden samt att det leder till en högre kostnad för projektet. 

Därför är det bättre att samla in krav under tidens gång eftersom det blir dyrt att ständigt behöva 

förändra dem och det kan även hända att vissa krav behöver identifieras i slutet av 

utvecklingscykeln. Kravhanteringsaktiviteter ska vara en hjälpande hand för att planera och 

kontrollera förändringar, men däremot går det inte alltid att avstå från kravförändringar. Krav 

kan även riskera att bli föråldrade i en ständigt förändrande affärsmiljö före projektet är 

färdigt(Helmy, Kamel & Hegazy 2012).  
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I agil utveckling hanteras förändrade krav under hela utvecklingen, vilket gör det lättare att 

tillfredsställa kundens behov och minska kostnaden (Cao & Ramesh 2008).  Cao och Ramesh 

(2008) studie visade att deltagarna tror att nära kontakt mellan kund och utvecklare minskar 

behovet av förändringar efter utvecklingen. För att minska risken för förändring behöver 

utvecklarna och kunden tidigt i utvecklingsprocessen diskutera djupgående vad det är som 

kunden vill ha och eftersträvar. Genom att minska förändringar minskar även kostnaden för 

projektet men däremot kan förändring av arkitekturen öka projektkostnaden (Cao & Ramesh 

2008).  

3.5.5 Kvalitetssäkring  

Ramesh, Cao och Baskerville (2007) menar att i agila metoder hålls möten i slutet av varje 

utvecklingscykel där alla intressenter medverkar. De levererade funktionerna demonstreras för 

kunderna och kunderna får då möjlighet till att ge feedback och kommentarer, vilket ökar 

kundernas förtroende och tillit till projektgruppen. Dessa möten är till för att se att projektet är 

inom tidsplanen och att de är på väg mot projektmålen, samt för att kunna belysa problem i ett 

tidigt skede. 

3.5.6 Kommunikation och kundens involvering 

Enligt Ramesh, Cao och Baskerville (2007) föredras ansikte mot ansikte kommunikation i agila 

systemutvecklingsmetoder, eftersom krav ska överföras snabbt från kunden till utvecklarna 

istället för att använda sig av kravdokument. För att förbättra kommunikationen mellan 

utvecklarna och kunden föredras det att använda ett kort dagligt möte där antingen alla 

gruppmedlemmar deltar, eller att bara projektledaren eller utvecklarna deltar för att kunna ställa 

frågor till kunden. Projektledaren kan använda sig av användarberättelser (user-stories) för att 

kunna identifiera specifika krav och skapa korta och abstrakta beskrivningar som skall kunna 

användas vid framtida diskussioner. Användarberättelserna kan användas för att uppskatta 

kostnaden för projektet. 

 

Enligt Paetsh, Eberlein och Maurer (2003) har CHAOS rapporterat att det är väldigt viktigt att 

kunden är involverad och en anledning till att projekt lyckas är kundens engagemang. Det är 

viktigt att kunden finns tillgänglig eller på plats. Enligt Paetsh, Eberlein och Maurer (2003) har 

agila metoder oftast en kundrepresentant. Denna representant ska kunna svara korrekt på 

utvecklarnas frågor och har rätt att fatta bindande beslut. Paetsh, Eberlein och Maurer (2003) 

säger att en vanlig kravhanteringsmetod för att involvera kunden är att använda sig av 

intervjuer, eftersom intervjuer medför direkt kontakt med kunden och ger tillgång till den 

nödvändiga kunskapen. Enligt Paetsh, Eberlein och Maurer (2003) förespråkar agila metoder 

att prata med kunden direkt för att få den kunskap som behövs vid utveckling och för att undvika 

missförstånd. Detta eftersom ju fler steg kunskapen går desto större chans är det att det leder 

till missförstånd. Om någonting är oklart kan gruppmedlemmarna ta kontakt med den ansvariga 

personen för att undvika att informationen går flera steg. Det ökar också förtroendet mellan 

utvecklare och kunden att ha direkt kontakt.  

 

Av de 16 företagen som medverkade i Cao och Ramesh (2008) studie sker kommunikationen 

ansikte mot ansikte mellan kunden och utvecklingsteamet. Ansikte mot ansikte kommunikation 
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möjliggör att kunderna själva kan styra projektet i olika riktningar, till exempel när kraven 

förändras, behöver utvecklas eller att kunderna får bättre förståelse för programvaran. Det 

behövs inte lika mycket tidskrävande dokumentation eftersom krav kan förändras och 

dokumentationen därför kan bli onödig(Cao & Ramesh 2008).  

 

Cao och Ramesh (2008) upptäckte att kraven inte fördefinierats hos en stor del av företagen, 

utan tillkom under utvecklingen. Utvecklingsteamet och kunden har ett möte när projektet 

startar, där kunden berättar de funktioner som måste implementeras och senare under 

utvecklingen diskuteras kraven på mer detaljnivå. Kravhantering är också förknippat med 

designen, vilket kan resultera i en preliminär design och en genomförandeplan. Det som är 

positivt med iterativ kravhantering är att det skapar ett mer tillfredsställande förhållande till 

kunden. Iterativ kravhantering gör det enklare att förstå och tydliggöra kraven då kunden finns 

tillgänglig under utvecklingen (Cao & Ramesh 2008). Däremot innebär iterativ kravhantering 

tre stora utmaningar, det första är att det är svårt att göra tids-och kostnadsestimering. Oftast är 

estimeringen beräknad på användarberättelserna. Användarberättelser kan även tas bort och 

läggas till under utvecklingen viket innebär att den ursprungliga beräkningen måste justeras 

under tidens gång (Cao & Ramesh 2008). Den andra utmaningen är minimal dokumentation, 

då det kan uppstå problem med kommunikationen om personalomsättningen ändras, snabba 

kravförändringar uppstår eller att det inte finns någon kundrepresentant tillgänglig. Den sista 

utmaningen är ickefunktionella krav. På grund av att många deltagare saknar kunskap om 

ickefunktionella krav och därför blir dessa krav ofta dåligt definierade eller ignorerade (Cao & 

Ramesh 2008).  

3.6 Sammanfattning av teorikapitlet 

Agil kravhantering innebär att arbetet sker iterativt och pågår under hela utvecklingsprocessen 

till skillnad från den traditionella systemutvecklingen där kravhantering är en fas som pågår i 

början av utvecklingen. Enligt det agila manifestet läggs fokus på nära samarbete och enligt 

Cao och Ramesh (2008) är det lättare att tillfredsställa kundens behov. Agil kravhantering 

innehåller bland annat metoderna kravprioritering, ständig planering på grund av förändrade 

krav, granskningsmöten med intressenter och iterativ kravhantering. Framförallt är det viktigt 

att kommunicera med kunden under utvecklingen. Teorin kommer att bidra till att se hur den 

empiriska undersökningen förhåller sig till tidigare studier.  
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4 Empirisk studie 

Detta kapitel innehåller sammanställningar av de utförda intervjuerna med Björn Andrén på 

Redcats Nordic, Daniel Fihn på Sigma, Cecilia Ahlmark på Konsultbolag1 och Anita Svensson 

på CGI. Kapitlet ligger till grund för kapitel 5, analys och diskussion.  

4.1 Kapitlets upplägg 

Empirins underrubriker har valts utifrån intervjufrågorna samt respondentens svar. 

4.2 Redcats Nordic 

Redcats Nordic är ett distanshandelsföretag för mode och hem. Redcats Nordic är ledande i 

Norden och har varumärkena Ellos, Jotex, Catalog och La Redoute. Redcats Nordic har 1100 

anställda och år 2007 hade de en omsättning på 3,1 miljarder kronor. Redcats Nordic är en 

division inom Redcats Group (Ellos u.å.).  

 

Björn Andrén är en av de 45 personer som arbetar med utveckling på Redcats Nordic och Björn 

arbetar med internetutveckling. Intervjun genomfördes på Redcats Nordic i Viared den 23 april 

2013.  

 

Den agila systemutvecklingsmetoden som Redcats Nordic använder sig av är Scrum vid 

internetutveckling. Scrum passar bra vid internetutveckling eftersom de har många mindre 

projekt. På andra avdelningar inom Redcats Nordic som jobbar med utveckling, som 

tillexempelvis stordatorutveckling använder de sig av vattenfallsmetoden. Anledningen till att 

de använder sig av en traditionell systemutvecklingsmetod är att de inte har tillräckligt mycket 

kunskap och därför inte kan ta steget till agil utveckling.  

4.2.1 Insamling av krav 

Många av kraven kommer ifrån verksamheten. Redcats Nordic har en process för att ta fram 

krav. Oftast är det att någon som kommer med en idé och därefter lyfts idén fram till 

produktägaren. Därefter fortsätter produktägaren och utvecklarna att diskutera idén och ser om 

det är något som utvecklingsteamet kan gå vidare med. Efter det behöver kravet beskrivas i nya 

konkreta termer. Enligt Scrum skall kraven sedan resultera i en epic med ett antal 

användarberättelser. Det är inte alltid som Redcats Nordic är formellt korrekta men försöker att 

använda sig av användarberättelser.  

 

Det är produktägaren och den förra produktägaren som nu är IT-chef som har varit den främsta 

idésprutaren. Det kommer även in idéer ifrån verksamheten och kundtjänsten fångar upp en del 

krav från kunderna. Redcats Nordic har en kundombudsman som värnar för deras kunder, dvs. 

det skall vara användarvänligt, enkelt och tydligt för kunderna och därför väger 

kundombudsmannens ord ganska tungt. Björn anser att det inte finns någon direkt process för 

insamling av krav, utan det är produktägaren och IT-chefen som driver det mesta. Även teamet 

kommer med en hel del idéer som oftast är mer interna, till exempel tekniska lösningar. Det 

gäller att utvecklarna har en kod som är välstrukturerad och att utvecklarna inte använder sig 

av för många olika tekniker i samma lösning. Detta för att det skall vara enklare att underhålla.  
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4.2.2 Dokumentation 

På Redcats Nordic dokumenteras kraven i epics och användarberättelser, där de har en generell 

beskrivning av kravet eller funktionen. Björn anser att det bör finnas flödesdiagram där det är 

lämpligt samt exempel på hur de vill att resultatet skall vara. Något som är viktigt för 

utvecklingsteamet på Redcats Nordic är att skriva acceptanskriterier, eftersom 

utvecklingsteamet vill veta vad som skall uppfyllas samt för att testarna ska veta vad som skall 

testas. Detta skall framgå tydligt i acceptanskriterierna. 

 

Produktägaren har ett möte med utvecklingsteamet en gång var 14:e dag där produktägaren ger 

en introduktion till nya krav som har kommit in i backlogen, vilket ger teamet en känsla för hur 

stort kravet är och hur det kan brytas ner. På Redcats Nordic har teamet ett internt möte sista 

dagen i sprinten. Här slutför utvecklingsteamet sina uppgifter och har en demo för mottagaren 

av de utvecklade funktionerna som genomförts under sprinten. Utvecklingsteamet har även en 

utvärdering av den genomförda sprinten och även lite tid för att planera kommande sprint och 

då se vad produktägaren har högst upp i sin product backlog. Utvecklingsteamet går igenom 

uppgifterna och ser vad det kan medföra för problem för personerna i teamet och kan därefter 

komma på en lösning i grova drag om hur uppgifterna skall hanteras. Detta är lite förberedelser 

inför planeringsdagen som är på måndagen. För dokumentation är det oftast produktägaren som 

har ansvaret. 

4.2.3 Prioritering av krav 

På Redcats Nordic finns en styrgrupp som under ett möte diskuterar kraven och hjälper till att 

prioritera dem. Vid prioritering av krav är det produktägaren och styrgruppen som har ansvaret. 

På Redcats Nordic är det produktägaren som sätter ett affärsvärde på varje krav eller funktion 

och därefter samlar produktägaren in krav i en product backlog, där han prioriterat kraven efter 

affärsvärde. Teamet kommer tillsammans med produktägaren överens om i vilken ordning de 

ska ta sig an kraven i och det är inte säkert att de börjar uppifrån och ner. Teamet kan istället 

ha synpunkter på att det är bättre om två krav utvecklas tillsammans för då kan utvecklingen 

ske effektivare. Till exempel kanske första och femte kravet utvecklas tillsammans. Prioritering 

av krav är alltså ett samspel mellan produktägaren och utvecklingsteamet.  

 

Det är inte alltid utvecklarna på Redcats Nordic får arbeta ostört i två veckor och anledningen 

kan vara att någon som har mycket inflytande vill förändra det som teamet jobbar med. Det kan 

till exempel vara att en funktion måste prioriteras före, vilket leder till att teamet får prioritera 

om och förändra det som de arbetar med för tillfället. Björn säger att detta kan vara förödande 

för teamet eftersom det inte blir lika effektivt arbete men att det ibland är nödvändigt. 

4.2.4 Förändring av krav 

Krav kan även förändras under tidens gång. Vid arbete av Scrum tas de krav upp som gäller för 

tillfället och därefter planerar teamet kraven och använder sig av två veckors sprintar. Detta 

innebär alltså att utvecklingsteamet planerar för två veckor framåt och innan planeringsdagen 

är slut gör utvecklingsteamet en sammanställning av vilka krav som ska utföras i sprinten. 

Under den sprinten ska kraven helst inte förändras.  



- 32 - 

 

4.2.5 Kommunikation 

Produktägaren finns ”alltid” tillgänglig för teamet och utvecklarna har nära kontakt med 

produktägaren. Det finns ofta krav som kan vara refererat till personer i verksamheten som 

utvecklarna kan ta kontakt med direkt när utvecklarna har frågor. Sista dagen i sprinten har 

utvecklingsteamet en demo där teamet visar upp resultatet och får feedback från kunden. 

Utvecklarna stämmer gärna av med kunden i sprinten om det finns något som de är osäkra på. 

På Redcats Nordic kommunicerar utvecklarna på många olika sätt till exempel mail, chat eller 

telefonsamtal via Skype. Produktägaren träffar ofta utvecklingsteamet men det är inte ofta som 

utvecklingsteamet träffar deras kunder. Under demon träffas utvecklingsteamet och kunden, 

men annars vid frågor är det telefon eller mail som gäller.  

 

På Redcats Nordic vet utvecklarna om kravet har uppfyllts genom att acceptanskriterierna har 

blivit uppfyllda, men i det verkliga livet är det inte så enkelt. Demon som är sista dagen i 

sprinten ger utvecklarna bra feedback på om kunden fått det som efterfrågats. Tanken är att 

efter demon ska teamet vara färdiga att lansera funktionen.  

 

Varje dag har de stand-up möten, där de klassiska frågorna ställs, som till exempel: vad gjorde 

vi igår?, vad ska vi göra idag? och om det finns några problem. Det viktigaste är att om ett 

problem har uppstått, skall problemet lyftas fram för att kunna åtgärda direkt. En medlem i 

utvecklingsteamet kanske inte ska vänta till morgondagen och ta upp problemet, utan istället ta 

upp problemet under dagen när det uppstår och det är oftast på detta sätt som de gör på Redcats 

Nordic. På Redcats Nordic är det ett ganska stort team som arbetar och de har även samarbete 

med tre utvecklare i Kiev, vilket gör det extra viktigt med stand-up möten.  

4.2.6 Fördelar med agil kravhantering 

Björn tycker att utvecklingsteamet levererar det som kunden vill ha, i och med att de kör två 

veckors sprintar och sedan tar ett nytt tag är det bara dessa två veckor som kan gå åt fel håll. 

Det är väldigt bra att de stämmer av varannan vecka vad teamet ska jobba med vilket är positivt.  

 

En annan aspekt som Björn anser är positivt med Scrum är att det ger teamkänsla, eftersom 

utvecklingsteamet arbetar tätt tillsammans och att tanken med Scrum är att teamet ska lösa 

uppgifterna tillsammans. 

4.2.7 Risker med agil kravhantering 

Björn anser att om Scrum följs är det en väldigt bra process men däremot är det svårt att få alla 

med i tankesättet, speciellt på kundsidan eftersom det kräver att kunden finns tillgänglig. Detta 

kan Björn känna är deras problem om kunden inte avsett tid för att arbeta i deras sprint, vilket 

gör att de inte kan arbeta med kundens krav just då.  

 

Björn kan tycka att kraven inte alltid är genomarbetade när de kommer till Scrum-teamet och 

ska börja planera. Det är svårt att förutse alla problem som kan uppstå och ställer samtidigt 

höga krav på teamet på planeringsdagen. Detta är en anledning till att de har förmöten, dels med 

produktägaren och även med teamet på fredagen då teamet försöker ta en första djupare titt på 

varje krav. Det är sådant som utvecklingsteamet jobbar på att bli bättre och bättre på som team. 
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Utvecklarna på Redcats Nordic har upptäckt att det är väldigt bra att det är någon person i 

teamet som har ansvar för varje krav. Personen som har ansvaret för kravet är den som driver 

nedbrytningen av problemet, ju mer man bryter ner ett problem och definierar uppgifter som är 

hanterbara, ju lättare är det att se vart problemen uppstår. Varje del ska vara överskådlig och 

det är viktigt att alla i teamet förstår varje uppgift. På Redcats Nordic har de haft en känsla av 

att deras krav inte varit tillräckligt specificerade när utvecklingsteamet tagit sig an kravet. Då 

är det teamets ansvar att avböja kravet och inte ta med det i sprinten utan istället ta med det i 

nästa sprint. Det är viktigt att teamet vet exakt vad som förväntas av varje krav för annars är det 

stor chans att det misslyckas.  

4.3 Sigma 

Sigma är ett konsultföretag och är en global aktör med Norden som utgångspunkt. Sigmas 

affärsidé är att vara en långsiktig affärspartner där informationsteknologi gör skillnad och ska 

leverera de smartaste lösningarna utifrån kundernas affärsnytta. Sigmas strategi bygger på 

människor och deras kompetens och skall ha ett nära samarbete med kunden (Sigma u.å.). 

 

Intervjun genomfördes via telefon den 26 april 2013 och intervjupersonen var Daniel Fihn som 

arbetar inom utvecklingsteamet i Borås på Sigma. På Sigma kör utvecklingsteamet en variant 

av Scrum, men inte Scrum fullt ut. På Sigma är deras sprintar olika långa men är vanligtvis fem 

veckor. Sigma har även haft en sprint på sju veckor, men sjuveckorssprinten var en 

specialrelease som innehöll mer än normalt. Sedan har utvecklingsteamet haft mindre sprintar 

inom ramen i femveckorssprinten; två sprintar på två veckor och en vecka där teamet arbetar 

med att förbättra koden. 

4.3.1 Insamling och dokumentation 

Först får utvecklingsteamet ett krav, ett önskemål på en förändring ifrån verksamheten och som 

sedan läggs i det projekt där Daniel sitter. Önskemålet dokumenteras i en användarberättelse 

och sedan är det en kravhanterare som går igenom användarberättelserna tillsammans med 

verksamheten och formaliserar därefter ett antal krav utifrån det initiala önskemålet. Därefter 

skriver utvecklingsteamet ett antal acceptanskriterier om vad som krävs för att kraven ska 

uppfyllas. Utvecklarna på Sigma har därefter ett HLE-möte, som står för High Level Estimate, 

där utvecklarna gör en grov tidsuppskattning om hur stor en användarberättelse är ifråga om 

tid. Tidsuppskattning sätts oftast i poäng och inte i antal timmar. Är det en liten 

användarberättelse kan det vara en enpoängare eller trepoängare medan riktigt stora 

användarberättelser kan vara en tjugopoängare. Tidsuppskattning görs på ett ungefär för att 

utvecklingsteamet ska veta vad som kan rymmas i en senare sprint. 

 

Sedan går utvecklingsteamet igenom användarberättelserna i detalj och väljer att lägga in ett 

antal användarberättelser i en sprint och sedan utförs en Sprint Walk through. Detta innebär att 

kravhanterarna presenterar användarberättelserna för utvecklingsteamet, för att utvecklarna 

eller testarna ska få en förståelse för vad användarberättelsen egentligen innebär. Sedan skrivs 

lösningsförslag där det behövs en mer noggrann teknisk beskrivning av användarberättelsen 

och hur lösningen ska se ut. Detta ansvarar hela utvecklingsteamet för och om någonting är 
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oklart eller om några frågeställningar dyker upp återkopplar utvecklarna med kravhanterarna. 

Om kravhanterarna inte själva har svaret får utvecklarna i sin tur återkoppla med verksamheten.  

 

Användarberättelserna skapas av utvecklarna i ett ärendehanteringssystem som heter Rally. I 

Rally dokumenterar kravhanterarna kraven i användarberättelser, acceptanskriterier och även 

de lösningsförslag som utvecklarna tar fram. Dessa laddas vanligtvis upp i ett Word-dokument. 

Därefter arbetar utvecklarna med de definierade användarberättelserna.  

 

Lösningsförslagen som tas fram ligger på grundnivå men däremot är acceptanskriterierna 

ganska detaljerade, det vill säga vad som ska uppfyllas för att en användarberättelse skall kunna 

godkännas. Allting som ska uppfyllas ska finnas med i acceptanskriterierna. 

4.3.2 Planering 

När lösningsförslagen är färdiga får alla inblandade läsa igenom dem och därefter använder 

teamet sig av planning poker. Vid planning poker sitter hela utvecklingsteamet i ett rum och 

går igenom alla användarberättelser som ska vara med eller är tänkta att vara med i nästa sprint. 

Då får alla i utvecklingsteamet uppskatta hur många poäng respektive användarberättelse är 

värd och enas kring något slags genomsnitt beroende på vad personerna har visat upp för kort. 

Därefter ser utvecklingsteamet på vilken hastighet de hade i föregående sprint och hur många 

poäng som ryms i sprinten. Utvecklingsteamet kan eventuellt behöva plocka bort någon 

användarberättelse om inte alla får plats i sprinten som var tänkt från början. Kraven 

formaliseras i form av ett antal användarberättelser med ett antal acceptanskriterier som ska 

uppfyllas vid leverans och det är dessa acceptanskriterier som användarberättelserna testas 

emot.  

4.3.3 Prioritering av krav 

När det gäller prioritering på Sigma är det som står som acceptanskriterier det som gäller, men 

vissa av punkterna kan vara ”nice to have” medan vissa punkter kan vara ”need to have”. Det 

vill säga, vissa acceptanskriterier måste uppfyllas medan andra är bra om de uppfylls. 

Utvecklingsteamet behöver också se över vilka av punkterna som ryms inom tidsramen. Det är 

den prioriteringen som görs på Sigma.   

4.3.4 Förändring av krav 

Daniel säger att det enligt Scrum och vid agilt arbete förväntas att krav kommer att förändras 

under resans gång. Däremot säger Daniel att skulle det vara för stora förändringar kan det 

innebära att en användarberättelse inte kan fullföljas i en release. På Sigma plockar utvecklarna 

ut den användarberättelse ur releasen som görs i slutet av sprinten och den får sedan tas med i 

nästkommande sprint. Daniel säger att förändrade krav inte är dramatiskt när de jobbar agilt, 

utan det hör till sakens natur att det läggs mindre tid på att samla in kraven och utvecklarna 

förväntar sig förändrade krav under sprintens gång.  

4.3.5 Kommunikation 

På Sigma håller utvecklingsteamet ständiga möten för att gå igenom kraven och skulle det 

uppstå förändrade krav eller tveksamhet i en sprint finns verksamheten där och kan ta emot 

utvecklarnas frågor. Om utvecklarna har en frågeställning tar de upp det med kravhanterarna 
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som i sin tur går vidare med frågan till kunden. I det projekt som Daniel sitter i, är 

kravhanterarna anställda hos kunden. 

4.3.6 Kvalitetssäkring 

Den kvalitetssäkring som Daniel kan se är att utvecklarna återkopplar gentemot verksamheten 

och utvecklingsteamet gör en första insamling av krav. Därefter dokumenteras kraven av 

kravhanterarna och därefter återkopplar utvecklarna med verksamheten i ett extra möte för att 

stämma av och för att se att utvecklarna har uppfattat det korrekt. Sigma har även en ytterligare 

återkoppling när utvecklingsteamet har sin Sprint walk through. När utvecklarna går igenom 

kraven med testarna, kan det dyka upp ytterligare frågeställningar som de kanske inte tänkt på 

från början. Daniel säger att det är ganska många vändor som utvecklarna går igenom innan de 

påbörjar sprinten och detta är egentligen en form av kvalitetssäkring.  

4.3.7 Fördelar med agil kravhantering 

Daniel anser att en fördel med att arbeta agilt är att det är lätt att anpassa sig efter förändrade 

krav som upptäcks under resans gång. Daniel anser att det inte är lika stelt som 

vattenfallsmodellen. Att arbeta agilt ger förhoppningsvis bättre möjlighet att fånga in krav sent 

i projektet eller i en sprint, vilket gör att ett bättre system tas fram som stämmer överens med 

kundens krav i slutändan. Det är det som är fördelarna med agilt arbete och att kunden ska vara 

nöjd med resultatet.  

 

Daniel som är en del av utvecklingsteamet, tycker att det är roligare att arbeta agilt, eftersom 

det inte är ett halvår eller ett år tills en stor leverans blir av. Utvecklingsteamet får se resultatet 

av sitt arbete väldigt ofta, då det sker en leverans i månaden till kunden.  

4.3.8 Risker med agil kravhantering 

Daniel anser att det finns risker, det som han själv varit med om är att det är lätt att förlita sig 

för mycket på att alla krav kan fångas upp under sprintens gång. Det görs en för dålig 

kravinsamling initialt, vilket innebär att en användarberättelse kan få för lite tid.  

 

På Sigma har de varit med om användarberättelser som påbörjats, med krav som saknat mål 

från början. Detta har lett till att berättelsen inte gått att genomföra i den aktuella sprinten. En 

risk som Daniel ser är att det är en fara om det slarvas med de initiala kraven och det måste 

fortfarande göras tillräckligt bra krav för att kunna göra en tidsuppskattning på en 

användarberättelse.  

4.4 Konsultbolag1 

Konsultbolag1 har varit verksamma sedan 2001 och är specialiserade på kvalitetssäkring av IT 

system. Konsultbolag1s vision är att vara marknadsdrivande och därmed det självklara valet för 

utvalda kunder när det gäller kravhantering och test. Konsultbolag1 skapar affärsnytta genom 

effektiv kravhantering och test, för att bygga upp kundens egen förmåga att genomföra detta 

under helhetsansvar. Konsultbolag1 utbildar och bistår kunden med kompetenta konsulter 

(Konsultbolag1 u.å.). 
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Cecilia Ahlmark är en av utbildningskonsulterna på Konsultbolag1, där hon utbildar inom 

kravhantering och test. Hon arbetar även ibland som kravledare. Cecilia Ahlmark har arbetat 

som IT- konsult i 14 år, där hon har arbetat inom hela utvecklingskedjan. Hon har erfarenhet 

både inom traditionell och agil systemutveckling och även erfarenhet ifrån både stora och små 

IT projekt. Hon har arbetat med krav och test, men även som programmerare och projektledare. 

4.4.1 Kravhanteringsprocessen 

Cecilia rekommenderar en kravhanteringsprocess. Om utvecklingsteamet har en 

kravhanteringsprocess blir det enklare att se vad som skall göras. Det kan vara en process där 

planeringen om hur genomförandet skall gå till, kontrollerar ändringar och sedan kontinuerligt 

följer upp och granskar kraven. Alla aktiviteter i kravhanteringsprocessen sker iterativt, det vill 

säga sker i omgångar för att successivt uppnå förbättring.  

4.4.2 Insamling av krav 

Cecilia förklarar att leverantören kan använda sig av olika tekniker för insamling av krav och 

behov. Det beror oftast på vad som skall utvecklas. Det kan vara workshops, intervjuer, enkäter 

eller observationer. Cecilia förklarar att för att ta reda på hur användarna arbetar med systemet, 

sätter utvecklarna sig bredvid och tittar på hur användarna arbetar med systemet. Enkäter 

används då målgruppen som leverantören vänder sig till är större. 

4.4.3 Dokumentation 

Cecilia berättar att nästa steg i kravhanteringsprocessen är dokumentation och anser att någon 

form av dokumentation måste genomföras. Cecilia påpekar att det givetvis ska vara på en lagom 

nivå och att det beror på vilken produkt som skalla utvecklas. Hur mycket som skall 

dokumenteras skall helst vara specificerat i kravplanen, om det till exempelvis enbart skall 

skrivas användarberättelser. Det är mycket viktigt att tänka ur ett längre perspektiv, att tänka på 

att dokumentera tillräckligt inför förvaltningen av kraven. Om det inte utförs tillräcklig 

dokumentation är det svårt att veta hur kraven skall förvaltas, då det inte finns någon 

dokumentation om hur lösningen är byggd. Samtidigt kan inte de olika rollerna i 

utvecklingsteamet tvingas att dokumentera på ett visst sätt för förvaltningens skull. Enligt 

Cecilia är det bra om en representant är med från förvaltning och kan avgöra huruvida 

dokumentationen är tillräcklig. Enligt Cecilia går det att använda användarberättelser. Om 

kraven är mycket komplexa kan det kompletteras med användningsfall då leverantören bryter 

ned kraven ytterligare. Om arbetet sker enligt Scrum, består produktbackloggen av 

användarberättelser. Vid dokumentation av krav är det bra att utgå ifrån att tänka på Vem, Vad 

och Varför. Cecilia menar att när leverantören utrycker ett krav på det sättet får de reda på vilka 

intressenter kravet är tillför, vilket mål kravet har och motivet till varför kraven finns med. 

Cecilia förklarar att det mycket viktigt med motivet till varför kraven skall tas med. Det kan 

också vara bra att tänka till en extra gång då vissa krav ibland halkar med, för att de alltid funnits 

med utan att fundera på varför de egentligen finns med.  

4.4.4 Prioritering av krav 

Cecilia påpekar att prioritering av krav är jätteviktigt. Arbetar leverantören enligt Scrum, ska 

leverantören inför varje iteration eller sprint göra en prioritering av kraven för att sedan kunna 
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gå vidare. Oftast är kraven i produktbackloggen redan prioriterade och då plockas de 

prioriterade aktiviteterna ut och planeras in i en sprint, där kraven passar in. Cecilia förklarar 

även att när kraven prioriteras är det viktigt att både beställaren och leverantören är med. 

Beställaren vet vilken nytta kraven har och leverantören vet hur lång tid det tar och vad det 

kommer att kosta. Cecilia berättar också att det oftast sätts ett värde på kraven. Ett högt värde 

på kravet innebär att kravet prioriteras högre och då ägnas mer tid åt det. De faktorer som avgör 

huruvida kravet anses högt eller lågt beror på hur komplext kravet är, vilka risker som finns och 

vilka krav som innebär mest nytta för kunden. Leverantören kan prioritera med hjälp av skalor 

som hög, medel eller låg. De kan också använda 1,2 och 3. Ett tredje alternativ är att använda 

sig av MOSCOW, som står för; Must have, Should have Could have och Wont have. Denna 

teknik kommer från utvecklingsmetoden DSDM. 

 

Ett annat sätt att värdera krav enligt Cecilia är att leverantören kan prioritera kraven genom att 

väga kraven mot varandra, till exempelvis om krav X är viktigare än krav Y. Hon påpekar att 

det är också viktigt att ställa sig den frågan. Om en sprint skall fyllas med krav behövs ibland 

en relevansordnad lista. Om ett krav tas med i sprinten, innebär det kanske att ett annat krav 

samtidigt behövs tas med. 

4.4.5 Förändring av krav 

Cecilia berättar även att ändringshantering ingår i kravhanteringsprocessen. Om leverantören 

arbetar enligt Scrum ska det, när en sprint är klar efter två till fyra veckor, visas en sprintdemo 

för produktägaren. Leverantören visar då vad som har gjorts under den här sprinten. Beställaren 

kan då komma med kommentarer om ändringar och då tar leverantören med de ändringarna i 

planeringen för nästa sprint. Ibland kan det vara att leverantören, beroende på hur de arbetar, 

skriver ändringar i en ändringsbegäran eller en så kallad ”change request”. Då finns det ett 

dokument där ändringen dokumenteras och beskriver vad ändringen innebär.  

4.4.6 Kommunikation  

Cecilia påpekar att det är kommunikation som det agila tänket handlar om. Helst skall 

kommunikationen ske face to face, att leverantören och beställaren eller produktägaren pratar 

med varandra ansikte mot ansikte. Det skall vara ständig feedback, kommunikation och 

visualisering med hjälp av sprintdemos, som visar för kunden vad som har utförts. 

Kommunikationen sker också via sprintplaneringar, där leverantören planerar nästkommande 

sprint. Sen har leverantören även retriedmöten, som är en backspegel på den senaste sprinten 

där leverantören går igenom vad som var bra och vad som var dåligt. På detta vis sker arbetet 

hela tiden mot förbättringar och eventuella flaskhalsar kan upptäckas och som vid nästa sprint 

kan undvikas. Leverantören har även dagliga möten i Scrumteam, där de går igenom frågor om 

vad som har gjorts och vad som skall göras till nästa dag.   

4.4.7 Kvalitetssäkring 

Enligt Cecilia är det bra att kvalitetssäkra så tidigt som möjligt. Oftast kvalitetssäkrar 

leverantören vid test, men enligt Cecilia bör detta genomföras mycket tidigare. Cecilia berättar 

att det är bra att tänka ”tänk test tidigt”. 
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”Kvalitetssäkring ska göras mycket tidigare för att när vi har hamnat vid test så är det redan 

för sent för då har vi faktiskt byggt in alla fel i systemet redan. Så kvalitetssäkra kraven ska 

man göra tidigt, och då menar jag granska våra krav egentligen.” 

-Cecilia Ahlmark, Konsultbolag1 

 

Vid granskningen av kraven är det bra att en representant från verksamheten är med som till 

exempelvis produktägaren eller beställaren. Dock beror det på vilken dokumentation som ska 

granskas. Hon anser att det är jätteviktigt att en testare är med och även en utvecklare. Om ett 

kravdokument ska granskas är det bra att de utvecklare och testare, som är med i granskningen 

för dokumentet, verkligen brinner för att det kravdokumentet ska bli så bra som möjligt.  En 

testare ser då kravet ur sitt perspektiv, hur de skall kunna testa kravet och se till att kraven är 

testbara eller mätbara. En utvecklare ser kraven ur ett utvecklarperspektiv, som kan ifrågasätta 

kraven. Det kan till exempelvis vara en arkitekt som har en övergripande kontroll. Det är 

jätteviktigt att se kraven ur olika perspektiv. 

4.4.8 Kravplan  

Cecilia föreslår även att skapa en kravplan för varje projekt eller uppdrag, där beslut tas om 

vilka tekniker som utvecklingsteamet skall använda, till exempel om vilka insamlingstekniker 

eller om vilka verktyg som skall användas för att dokumentera kraven. Cecilia berättar att 

aktiviteten med att ta fram en kravplan oftast faller bort.  

 

”Det som oftast saknas är en aktivitet som är bra, är att man tar fram är en kravplan för 

varje projekt eller uppdrag. En kravplan, där man tar beslut om vilka tekniker som man ska 

använda, exempelvis workshops och vilka verktyg som ska användas för att skriva in kraven.” 

– Cecilia Ahlmark, Konsultbolag1 

 

Övergripande i en organisation anser Cecilia att det skall finnas en kravstrategi som gäller för 

hela organisationen. Oftast är det vanligt när leverantören arbetar med test att det finns en 

teststrategi. Men det är väldigt sällan att verksamheten har en kravstrategi. Enligt Cecilia kan 

detta bero på kravmognaden i organisationen. Genom att utgå från kravstrategin, vet både 

leverantören och beställaren på vilket sätt dokumentationen skall genomföras. Leverantören vet 

också vilka verktyg och tekniker som används och om användarberättelser eller användningsfall 

används. Har verksamheten en kravstrategi kan leverantören och beställaren vid varje projekt 

plocka bitar ur kravstrategin som sedan infogas i kravplanen. Genom att plocka bitar ut 

kravstrategin blir arbetet mycket enklare då det finns något att luta sig mot. Kravplanen blir 

som ett kontrakt som sedan blir ett godkännande på hur arbetet skall gå tillväga. Utan en 

kravplan kan det bli problem med förankringen.  

4.4.9 Fördelar med agil kravhantering 

Cecilia anser att ett nära samarbete mellan beställaren och leverantören är en stor fördel. 

Beställaren är faktiskt ganska vital för hela projektet för att det ska bli bra. Cecilia berättar att 

utifrån egen erfarenhet vid projekt där arbetssättet inte skett agilt, har det upplevts som ett 

problem då beställaren inte varit delaktig på samma sätt. Vid ett agilt arbetssätt är beställaren 

mer delaktig. 
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En annan fördel enligt Cecilia är att man inte fryser kraven under en längre period, utan 

beställaren har hela tiden möjlighet att komma med förändringar. Det är också viktigt att de här 

förändringarna leder till förbättringar. Med hjälp av dagliga möten kan flaskhalsar fångas upp 

tidigt.  

4.4.10 Risker med agil kravhantering 

Den första risken som finns som Cecilia nämner är att produktägaren eller beställaren kan bli 

för aktiv och vill ändra under sprinten. Förändrade krav leder till förbättring men inte under 

själva sprinten. Under den korta tidsperioden vill leverantören få arbetsro. Kraven under 

sprinten är då frysta. I Kanban kan däremot förändringar ske under arbetets gång och det går 

även att plocka in ärenden och genomföra snabba förändringar.  

 

Den andra risken enligt Cecilia är produktägaren ibland kan tala om vad som ska gälla och står 

då själv för åsikten. Det är viktigt att produktägaren har förankring mot själva verksamheten. 

Produktägaren ska representera verksamheten och det är viktigt att den förankringen finns 

mellan verksamheten och produktägaren. Detta för att inte produktägaren ska vara ensam om 

sina åsikter och beslut, eftersom det då blir det väldigt subjektivt och inte är sammankopplat 

med verksamheten. 

 

En tredje risk som Cecilia nämner är att i agila arbetssätt är leverantören och beställaren mycket 

”här och nu”. Det kan ibland anses att det inte behövs någon dokumentation och det kan i sin 

tur påverka förvaltningen negativt, då leverantören och beställaren inte har tänkt ur ett längre 

perspektiv. Cecilia berättar även att det kan vara svårt att uppnå ett helikopterperspektiv vid 

stora projekt, där det finns flera scrumteam, med en representant för varje scrumteam. Varje 

individ i varje scrumteam arbetar utan att egentligen se vad slutmålet är. Då hamnar oftast 

många saker mellan stolarna vilket kan bli ett glapp mellan beställaren och leverantören. I detta 

fall behöver beställaren och leverantören en sammanställande person som ska fungera som en 

länk mellan dem, som till exempel kan vara en kravledare. En kravledare har 

helikopterperspektivet och är den som har foten på både utsidan och verksamhetssidan. Det är 

kravledaren som håller ihop verksamheten med leverantören. En kravledare ska ha IT kunskap, 

veta vilket språk leverantören pratar och även verksamhetskunskap. Cecilia menar att det kan 

vara svårt att hitta en sådan person med den kunskapen och menar att en kravledare är väldigt 

kraftfulla om de finns. 

4.5 CGI 

CGI är ett globalt företag som har 35 år av erfarenhet inom IT och finns i 40 länder i Nord-, 

Sydamerika och Europa. CGI har totalt 68 000 medarbetare. Målen som CGI har är att deras 

kunder ska uppnå sina affärsmål, medarbetare ska ha intressanta och utvecklande jobb och 

leverera resultat. CGI har blivit certifierad enligt ISO-90001 eftersom de levererar i god tid och 

enligt budget(CGI u.å.). 

 

Intervjun genomfördes med en telefonintervju den 3 maj 2013. Respondenten var Anita 

Svensson som arbetar som testsamordnare på CGI. Anita har god förståelse över 
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kravhanteringen, eftersom test är starkt sammankopplat med kravhantering. Som 

testsamordnare arbetar hon mycket med den manuella testprocessen och den automatiserade 

regressionstesterna. Anita har arbetat inom systemutveckling i drygt 30 år. Mer specifikt har 

Anita arbetat som utvecklare och har god förståelse inom systemutveckling. Hon har även haft 

olika ledarroller, som till exempel personalansvarig och projektledare i olika sammanhang. 

 

Inom CGI använder de Scrum i grund och botten, men de följer inte arbetssättet helt och hållet. 

Anita berättar att hos CGI är det scrummastern och produktägaren som styr. Anita menar också 

att vanligtvis brukar nedbrytningen av kraven göras enbart av scrumteamet.  

4.5.1 Insamling av krav 

Anita berättar att kraven oftast kommer från lite olika håll. När kraven anländer till 

utvecklingsgruppen eller utvecklingsprojektet är kraven på en väldigt hög nivå, vilket innebär 

att kraven inte är särskilt nedbrutna eller definierade i särskilt stor omfattning. Om en 

beställning kommer fån ett externt håll, vill CGI gärna ha ett godkännande när de ska börja 

arbeta med kraven. Anita förklarar vidare att nedbrytningen fortsätter till allt mindre krav.  Det 

är inte säkert att allt är komplett vid projektstart och det är vid det här stadiet där det agila 

arbetssättet kommer in. En prototyp utvecklas genom diskussion med CGI:s Business Analyst 

och utvecklaren.  

4.5.2 Dokumentation 

CGI använder verktyget VIRA för att dokumentera kraven. På CGI har de inga andra verktyg 

vid sidan om, som till exempel ett Word dokument eller något liknande. Anita förklarar även 

att de inte alltid dokumenterar alla krav på grund av tidsbrist. Hon menar även att i agila projekt 

tenderar det till att tillåta sig att slarva lite med dokumentationen, vilket beror på att i agila 

projekt fokuseras det mer på kommunikation än dokumentation. Det muntliga är jättebra men 

det tenderar till att det skriftliga prioriteras bort lite för mycket. När teamet arbetar med 

utvecklarna i Indien dokumenteras kraven mycket bättre för då måste kraven vara nedskrivna.    

 

Anita förklarar att det är svårt att dokumentera allt och anser att det är omöjligt. Hon berättar 

även att de just nu arbetar inom ett projekt där CGI försöker bli bättre med test och arbetar med 

regressionstest. Hon förklarar att regressionstest innebär att inför varje ny release ska både ny 

och gammal funktionalitet fungera tillsammans. För att verifiera att de gamla funktionerna 

fungerar, genomför CGI något som kallas för regressionstestet, då den gamla funktionaliteten 

testas. 

 

Anita påpekar att för den funktionalitet som CGI ska bygga ett regressionstest för, bör kraven 

vara väl dokumenterade. Detta för att man sedan kunna gå tillbaka och titta på de ursprungliga 

kraven, för att eventuellt se vad orsaken är till en ickefungerande funktion och därigenom få 

vägledningar vid regressionstestet. Med dokumentation menar Anita att det skall sparas för 

eftervärlden. Hon förklarar vidare att det kan dokumenteras tillfälligt i projektet men efter 

projektets slut, är inte dokumentationen intressant längre.  
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4.5.3 Prioritering av krav 

Anita berättar att kraven främst prioriteras med hjälp av CGI:s applikationsexperter och testare. 

Även utvecklare kan prioritera kraven. Hon påpekar också att produktägaren har även en 

avgörande roll om vilka krav som skall prioriteras mer än andra krav.  

4.5.4 Förändring av krav  

Enligt Anita är inte förändrade krav något märkligt, utan det sker som en naturlig process där 

kraven förändras. Hon menar att det ligger i det agila arbetssättets natur, att kraven från början 

inte är fullständiga. Hon berättar att CGI dokumenterar förändringen i VIRA med små noter. 

Hon berättar även att förändringarna oftast uppkommer via dagliga diskussioner med kunden.  

4.5.5 Kommunikation och kunddeltagande 

Anita berättar att kommunikation främst sker genom att diskutera med arbetsgruppen eller 

referensgruppen vid workshops eller genom ett telefonmöte. Hon påpekar att kommunikation 

är viktigt och att CGI alltid vill få respons ifrån kunden. Hon påpekar skarpt att om de inte får 

respons från kunden genomför de aldrig några förändringar.  

Kontakten kan ske direkt med kunden. Om det är en stor funktion som skall utvecklas, finns 

det en arbetsgrupp, även kallad referensgrupp. Nedbrytningen sker då först inom den interna 

arbetsgruppen och sedan med jämna mellanrum presenteras det för kunden. Detta genomförs 

med prototyper eller diskussioner.  

 

Anita berättar även att CGI kan använda sig av workshops på plats hos CGI eller vid 

sektionsmöten, för att få en bekräftelse från beställaren att resultatet är det som kunden förväntat 

sig. En önskan som Anita har är att kunden borde vara mer delaktig under detta skede. Anita 

menar att detta är ett vanligt problem, och att det kan i bland vara svårt att uppnå att beställaren 

och produktägaren är delaktiga. Trots detta anser Anita att kunderna hos CGI är tillräckligt 

delaktiga i den utsträckning som behövs för att CGI skall kunna vara nöjda. Det vill säga 

kunderna är involverade i utvecklingsarbetet och CGI får acceptans på vägen.  

 

Anita förklarar att det kan uppstå problem med avstånd mellan utvecklingsteamet och kunden. 

Om utvecklingsteamet sitter i samma lokal fungerar arbetet väldigt bra. Däremot har CGI varit 

inblandad i utveckling som sker i Indien. Anita förklarar då att detta kan göra det besvärligare 

att arbeta agilt, då arbetssättet pekar mer åt det traditionella hållet. Då utvecklingsteamet 

fokuserar på hur funktionen skall se ut och skriver ner kraven på ett väldigt traditionellt sätt. 

Kraven skickas sedan vidare till utvecklingsteamet i Indien. CGI får sedan tillbaka en leverans. 

Anita menar att det är svårt att uppnå det dagliga agila utbytet om utvecklingsteamet inte arbetar 

i samma rum, då arbetet liknar mer det traditionella arbetssättet. Övrigt när det gäller 

kravnedbrytningen, försöker CGI också införa att de ska arbeta med användarberättelser.  

4.5.6 Kvalitetssäkring  

Enligt Anita har inte CGI någon kvalitetssäkring av kraven, då det inte finns någon som arbetar 

med detta. De litar helt och hållet på sin applikationsexpert som arbetar med att ta fram kraven. 

Anita menar vid ett annat tillfälle under intervjun att den löpande accepten från kunden med 

prototyper och workshop fungerar som en slags kvalitetssäkring. Det kan också finnas frågor 
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angående prototypen, om hur den skall utvecklas och vilka konsekvenser som kan uppstå 

beroendes på hur prototypen skall utvecklas. På detta sätt uppnås en dialog om vilken linjenivå 

utvecklarna och kunden bör lägga sig på när det gäller den färdiga lösningen. Anita menar att 

det är den typen av diskussioner som utvecklarna vill uppnå tillsammans med kunden. Hon 

påpekar även att det är det som är tanken med ett agilt projekt. Samtidigt menar Anita att detta 

kan vara besvärligt när de arbetar med det indiska utvecklingsteamet, då CGI inte har den 

muntliga kommunikationen utan enbart har dokumentationen att hänvisa till.  

4.5.7 Fördelar med agil kravhantering 

Om utvecklingsteamet arbetar agilt, anser Anita att nyttan överskrider riskerna, det vill säga att 

CGI har möjlighet till den dagliga diskussionen om kraven eller det dagliga testet. För att det 

ska bli en bra slutprodukt tror Anita att det är jättebra att det går att gå tillbaka, för att kunna 

backa och ändra det krav som skall utvecklas. Anita tror även att om de arbetat efter det 

traditionella utvecklingssättet hade produkten varit mycket sämre. Hon menar vidare att trots 

riskerna anser Anita att den agila kravhanteringen är väldigt bra.  

4.5.8 Risker med agil kravhantering 

De största riskerna som Anita anser är att om inte dokumentationen utförs i den utsträckningen 

som den bör och att produktägaren och kunden inte har tid att vara med att påverka under 

utvecklingsarbetet. Detta kan i sin tur påverka produkten negativt enligt Anita. Hon menar att 

om inte dokumentationen är tillräcklig, kan det vara en väldigt stor risk att kraven inte blir 

testade som de bör. Dokumentationen är ett stöd i arbetet för att stödja produkten och för att 

kraven sedan skall regressionstestas. Anita tror att det kan vara ett problem i agila projekt 

eftersom dokumentation upplevs som ett problem för att det ändras hela tiden. Det blir jobbigt 

att hela tiden behöva hänga med i dokumentationen på grund av att förändringar sker hela tiden. 

Hon menar även att produktägaren måste vara delaktig och styra kravhanteringen för att ge svar 

och hjälpa till att prioritera krav. Anita menar även att krav försvinner på vägen för att fel beslut 

fattas och testerna samt förväntat resultat kan bli undermåliga.  

4.6 Sammanfattning av kapitel 4 

Syftet med detta kapitel är främst att med hjälp av empirin kunna besvara studiens delfråga 

”Hur genomförs aktiviteterna i agil kravhantering i praktiken?” med hjälp av de fyra 

respondenternas svar. Empirin ska bidra till att besvara studiens delfrågor i analys och 

diskussion. Den empiriska undersökningen är också till för att se hur den förhåller sig till 

tidigare studier. Det vill säga stödjer den empiriska undersökningen sig av tidigare studier eller 

skiljer det sig det som görs i praktiken mot tidigare studier.  

 

Den empiriska undersökningen skall också bidra med att skapa ett arbetssätt för agil 

kravhantering men även med hjälp av tidigare studier. Målet är att så mycket information av 

den empiriska undersökningen skall analyseras och diskuteras.  
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5 Analys och diskussion  

I detta kapitel utförs analys och diskussion av studiens delfrågor för att sedan kunna skapa ett 

arbetssätt för agil kravhantering i studiens slutsats. 

5.1 Kapitlets upplägg  

Studiens analys och diskussion är underlag för kapitel 6, slutsats. Syftet i analysen är att 

undersöka hur de olika aktiviteterna i agil kravhantering genomförs i praktiken utifrån studiens 

empiri. Därefter ska det i slutsatsen skapas ett förslag på arbetssätt för agil kravhantering och 

besvara studiens huvudfråga ”Hur bör kravhantering i agil systemutveckling genomföras?”.  

 

I analysen besvaras studiens delfråga ett ”Hur genomförs aktiviteterna i agil kravhantering i 

praktiken?” och delfråga två ”Hur förhåller sig den empiriska undersökningen sig till tidigare 

studier?”. Analysmetoden gick ut på att identifiera mönster bland de olika företagen men även 

avvikelser. Som nämnts i kapitel 2.6 Analysmetod används ett hermeneutiskt synsätt för 

analysen genom att tolka olika texter.   

5.2 Delfråga 1: Hur genomförs aktiviteterna i agil kravhantering i 
praktiken? 

5.2.1 Insamling av krav 

Ett mönster som uppmärksammats är att både Konsultbolag1 och CGI använder sig av 

workshops vid insamlandet av krav. Hos Redcats Nordic samlas kraven in från IT-chefen och 

produktägaren, men krav kan även samlas in ifrån verksamheten och genom kundtjänsten. Hos 

Sigma samlas kraven in genom önskemål från verksamheten, som sedan dokumenteras i en 

användarberättelse.  

 

Både Redcats Nordic och Sigma anser att dålig kravinsamling kan ge negativa konsekvenser. 

Redcats Nordic menar att ogenomtänkta krav kan leda till att utvecklingsteamet inte vet vad 

som förväntas av dem och Sigma anser att dålig kravinsamling initialt leder till att det är svårt 

att tidsuppskatta användarberättelser. 

5.2.2 Dokumentation  

Ett mönster som framgår är att alla respondenter använder sig av någon form av verktyg för att 

dokumentera krav. Större delen av respondenterna använder sig av användarberättelser, bland 

annat använder sig Sigma, Redcats Nordic och Konsultbolag1 av detta verktyg. En skillnad från 

de andra respondenterna är att hos Konsultbolag1, vid de tillfällen kraven är för komplexa bryts 

de ner ytterligare, och användarberättelserna kompletteras med användningsfall. Ytterligare en 

anledning till att användarberättelser används är för att kunna göra tidsuppskattningar.  

 

En skillnad är att utvecklingsteamet på Redcats Nordic vill ha ett flödesdiagram där det är 

möjligt, för att se hur resultatet ska vara. Hos Sigma dokumenteras lösningsförslagen av 

utvecklarna vanligtvis i ett Word-dokument.   
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Ytterligare en identifiering är att Sigma och Redcats Nordic använder sig av acceptanskriterier. 

Det som både Sigma och Redcats Nordic tycker är viktigt med acceptanskriterierna är att 

utvecklingsteamet vill veta vad det är som ska uppfyllas för att en användarberättelse ska bli 

uppfylld.  

 

Både Konsultbolag1 och CGI anser att det måste genomföras tillräcklig dokumentation. 

Konsultbolag1 menar att om det inte finns tillräcklig dokumentation, är det sedan svårt att veta 

hur kraven skall förvaltas. CGI menar att det oftast slarvas med dokumentationen, då oftast 

dokumentationen istället ersätts att kommunikation, och att det försvårar arbetet med 

testningen. Både Konsultbolag1 och CGI anser att otillräcklig dokumentation kan ge negativa 

konsekvenser, då det kan bli svårt att testa produkten och förvalta kraven.  

5.2.3 Prioritering av krav 

Flertalet respondenter anger någon form av värde vid prioritering av krav. Hos Sigma värderas 

kraven med att ”need to have” och ”nice to have”. Redcats Nordic använder sig av affärsvärde 

för varje krav. Även på Konsultbolag1 anges ett värde på kraven med hjälp av skalor som hög, 

medel eller låg, 1, 2, 3 eller att de utgår från MOSCOW.  

 

Till skillnad från de andra företagen väger Konsultbolag1 även ibland krav mot varandra, en så 

kallad relevansordnad lista. Till exempel om krav X är viktigare än krav Y. Detta är något som 

varken Sigma eller CGI använder sig av. Däremot kan tekniken som Redcats Nordic använder 

ses som en liknelse, att välja två krav ur listan som skall utvecklas tillsammans och till exempel 

kan det första och femte kravet väljas ur listan för att Redcats Nordic skall bli mer effektiva.  

 

Oftast är det produktägaren som har ansvar över prioriteringen av krav, men även utvecklarna 

är med och påverkar vilka krav som skall prioriteras. CGI nämner att det är produktägaren som 

har den avgörande rollen för vilka krav som skall prioriteras, och att kraven prioriteras med 

hjälp av CGI:s applikationsexperter och utvecklare. Detta har även identifierats hos Redcats 

Nordic, där produktägaren tillsammans med styrgrupp har ansvaret över prioriteringen, men att 

också utvecklarna kan hjälpa till med att prioriteringen av krav.  

5.2.4 Förändrade krav 

De mönster vad det gäller förändring av krav är att inom en iteration, som till exempelvis i en 

sprint i Scrum, kan krav förändras. På Redcats Nordic och Sigma planerar de in krav för varje 

sprint och i bådas fall kan krav förändras under sprintens gång. På Sigma däremot får de ta ut 

användarberättelsen till nästa sprint ifall det är för stora förändringar som behöver utföras. En 

liknelse har identifierats mellan Sigma och Konsultbolag1. Hos Konsultbolag1, om beställaren 

kommer med en kommentar om en förändring, skrivs detta ner i en ”Change request” och 

ändringen får sedan tas med i nästa sprint. Detta är alltså en likhet mellan Sigma och 

Konsultbolag1 att vid förändringar ska det tas med i nästa sprint.  

 

En avvikelse som identifierats är att för CGI uppkommer ändringar under dagliga diskussioner 

med kunden och dessa ändringar dokumenteras i VIRA. En fördel som både Sigma och 
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Konsultbolag1 anser är att det är enkelt för utvecklingsteamet att anpassa sig efter förändrade 

krav under utvecklingsarbetet.  

5.2.5 Kommunikation och kundens involvering  

Ett mönster som har observerats, är att alla företagen i studien har ansikte mot ansikte 

kommunikation.  

 

Kommunikation sker med kunden på ett eller annat vis hos alla företagen, däremot skiljer det 

sig vem det är som har kontakt med kunden. På Redcats Nordic tar utvecklarna kontakt med 

kunden om de är osäkra på något. På Sigma är det utvecklarna som tar kontakt med 

kravhanterarna som i sin tur tar kontakt med verksamheten för att reda ut frågorna, men i Sigmas 

fall sitter kravhanterarna hos kunden vilket gör kommunikationen enklare. Konsultbolag1 

använder sig av ansikte mot ansikte kommunikation, där leverantören och 

beställaren/produktägaren kommunicerar. Hos CGI sker kontakten mellan kunden och 

arbetsgruppen eller referensgruppen via workshops eller genom ett telefonmöte. 

 

Konsultbolag1 och Redcats Nordic anser att det är positivt att ha ett tätt samarbete, Redcats 

Nordic anser att det är positivt när utvecklingsteamet arbetar tillsammans och Konsultbolag1 

säger att en stor fördel är att det finns ett nära samarbete mellan beställaren och leverantören. 

Redcats Nordic och Sigma anser även att teamkänslan blir bättre och att det är roligare att arbeta 

agilt då de kan se resultatet av arbetet ofta.  

 

Ännu ett mönster som identifierats är att Redcats Nordic använder sig av dagliga möten och 

Sigma använder sig av ständiga möten, där de diskuterar frågor och problem som uppstått, vad 

som har gjort och vad som skall göras. Även på Konsultbolag1 har leverantören dagliga möten 

där de diskuterar vad som har gjorts och vad som skall göras. 

 

Både Redcats Nordic och Konsultbolag1 har en sprintdemo i slutet av sprinten där de visar 

kunden vad som har utvecklats och då kan de få feedback från kunden. Även en identifiering 

är att på Redcats Nordic och Konsultbolag1 är det produktägaren som har kontakt med 

utvecklarna/leverantören. 

5.2.6 Kvalitetssäkring 

Ett mönster som uppmärksammats är att på både Sigma och CGI anses kontakten mellan 

utvecklarna och verksamheten/kunden som en slags kvalitetssäkring, eftersom det är då 

utvecklingsteamet ser att de uppfattat uppgiften korrekt och en diskussion uppstår i mellan 

utvecklarna och verksamheten/kunden när det gäller den slutliga produkten. Hos Sigma uppnås 

kvalitetssäkringen genom en sprint walk through och hos CGI uppnås kvalitetssäkringen genom 

den löpande acceptansen, prototyper och genom workshop. Konsultbolag1 anser att det är 

viktigt att en representant från verksamheten är med under kvalitetsgranskningen av krav och 

att detta skall göras tidigt. Hos Redcats Nordic arbetar utvecklingsteamet inom Scrum och 

arbetar inom två veckors sprintar, där Redcats Nordic sedan stämmer av med kunden inför nästa 

sprint. 
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Ett annat mönster som identifierats är att både Sigma och Konsultbolag1 utförs kvalitetssäkring 

av kraven mellan utvecklarna och testarna. Detta eftersom både Sigma och Konsultbolag1 anser 

att utvecklarna och testarna har olika perspektiv på kraven. Testarna på Konsultbolag1 kan se 

till att kraven är testbara och mätbara medan utvecklarnas perspektiv ifrågasätter kraven. 

5.3 Delfråga 2: Hur förhåller sig den empiriska undersökningen sig 
till tidigare studier?  

När det gäller insamling av krav är det väldigt lite som skiljer teorin och praktiken åt. Eriksson 

(2008) förespråkar att samla in krav genom workshops eller intervjuer. Respondenterna i 

studien samlar in krav genom workshops, däremot säger en av respondenterna att vissa krav 

samlas in genom deras kundtjänst.  

 

När insamlingen har utförts bör kraven dokumenteras. Det som är gemensamt för 

respondenterna och teorin är att krav bör dokumenteras i användarberättelser. En av 

respondenterna skiljer sig dock från de övriga och följer Haugset och Stålhane (2010) 

rekommendationer genom att använda sig av användningsfall när kraven är för komplexa. Detta 

för att bryta ner kraven för att de skall bli mer hanterbara.  

 

Efter att dokumentationen har genomförts måste krav prioriteras för att de skall veta vilka 

funktioner som är viktigast och levererar mest affärsnytta. Paetsh, Eberlein och Maurer (2003) 

anser att prioritering bör ske för att leverera affärsnytta så tidigt som möjligt och att krav ska 

finnas med i en funktionslista. Av studiens respondenter var det endast två som använde sig av 

en relevanslista för att ställa kraven emot varandra.  

 

Tidigare studier har visat att flera företag väger kraven emot varandra och även prioriterar ett 

par olika krav tillsammans för att på så vis bli effektivare. Av studiens respondenter var det 

endast en av dem som väljer ut flera krav tillsammans, vilket kanske är något som de övriga 

respondenterna borde ta efter.  

 

Som nämnts i kapitel 3.5.3. Prioritering är prototyper ett hjälpmedel för att kommunicera med 

kunden och få snabb respons på kraven, men även för att effektivt kunna skapa en prioriterad 

lista av funktionerna. Av studiens respondenter var det bara en respondent som nämnde att de 

använder sig av prototyper för att diskutera med kunden om hur produkten skall fortsätta att 

utvecklas och på så vis veta vilka funktioner som skall prioriteras. En metod som används av 

flera respondenter är att flera krav kan prioriteras och utvecklas tillsammans för att bli 

effektivare, till exempel kan krav ett och fem prioriteras tillsammans.   

 

Enligt tidigare studier är det tillåtet att kraven förändras under utvecklingen, likaså gäller det 

studiens respondenter. Hos de allra flesta respondenterna tas förändrade krav med under 

sprintens gång. Däremot säger en av respondenterna att de skriver ner kraven i Change request 

och sedan tas kraven med i nästa sprint, vilket innebär att de inte hanterar det förändrade kravet 

med en gång utan endast dokumenterar det. Det är ingen av de andra respondenterna som 

använder sig av change request. En annan respondent säger att för stora förändringar kan tas 

med i nästa sprint. Det som respondenterna borde tänka på är att utvecklingsteamet bör 
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diskutera djupgående vad som skall utvecklas för att undvika förändringar och minska 

kostnaden för projektet, vilket Cao och Ramesh (2008) nämner. Ju tidigare kraven fastställs 

desto bättre.  

 

Utvecklingsteamet måste på något sätt veta att det som teamet utvecklar uppfyller kundens 

önskemål. Några av respondenterna anser att det demonstrationsmötet som hålls i slutet av 

iterationen mellan utvecklingsteamet och kunden är en slags kvalitetssäkring. Det är under 

dessa möten som de ser om funktionerna har utvecklas korrekt eller om någonting behöver 

förändras i nästa iteration. Detta stödjer även tidigare studier och Ramesh, Cao och Baskerville 

(2007) anser att det ökar kundens förtroende till utvecklingsteamet. Kvalitetssäkringen skall 

även utföras tidigt, i kapitel 3.4.2. påpekas det att alla kravdokument skall godkännas och 

förhandlas tidigt för att kunna garantera att de fördefinierade kvalitetskriterierna uppfylls. 

 

Kommunikation är viktigt under hela utvecklingen. Praktiken och tidigare studier stödjer 

varandra när det gäller kommunikation. Ramesh, Cao och Baskerville (2007) och studiens 

respondenter föredrar ansikte mot ansikte kommunikation istället för att använda sig av 

kravdokument. Ramesh, Cao och Baskerville (2007) anser att utvecklingsteamet och kunden 

bör dagliga möten utföras, för att på så sätt förbättra kommunikation. En av studiens 

respondenter säger att de håller dagliga möten och följer därmed vad teorin säger, de dagliga 

mötena är viktiga för att stämma av hur utvecklingen går, om några problem har dykt upp som 

måste åtgärdas. Det som både praktiken och tidigare studier har gemensamt är att de tycker att 

det är mycket viktigt med ett nära samarbete mellan utvecklingsteamet och kunden för att 

projektet skall lyckas.  

5.4 Diskussion 

Fokus har varit på att finna mönster mellan de studerade företagen men även vad som skiljer 

företagen åt. En analys om hur praktiken förhåller sig till tidigare studier har även utförts. 

Analysen visade att det är lite som skiljer hur studiens företag arbetar kring krav. Analysen 

visade också att det är med väldigt liten marginal som tidigare studier och studiens empiriska 

undersökning skiljer sig åt. Teorin och praktiken är överens om att insamling av krav bör 

genomföras noggrant för att minska kostnaden för projektet, tillfredsställa kunden men även för 

att utvecklingen skall ske i rätt riktning. Till exempel utförs insamling av krav genom 

workshops tillsammans med kunden. Därefter behöver dessa krav dokumenteras och den 

vanligaste metoden för dokumentation som både tidigare studier och den empiriska 

undersökningen visar är att dokumentera med användarberättelser. Om kraven är för komplexa 

kan användningsfall användas. När dokumentationen har utförts bör prioritering av krav utföras 

och för detta kan prototyper skapas och med hjälp av dessa kan en prioriteringslista skapas. För 

att utvecklingen skall ske effektivare kan flera krav prioriteras och utvecklas tillsammans. Som 

nämnts i teorikapitlet är det tillåtet i en agil miljö att förändrade krav hanteras under hela 

utvecklingen. För att undvika att det skall behöva ske förändringar under utvecklingen, ska de 

första mötena mellan utvecklarna och kunden ske tillsammans där de diskuterar djupgående 

vad kunden önskar. Ett förslag för att hantera förändrade krav är att göra som en av 

respondenterna, det vill säga att använda sig av change request, som innebär att 

utvecklingsteamet dokumenterar kravet och tar sedan med kravet i nästa sprint. För att 
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utvecklarna också skall veta om de uppfyller kundens behov och önskemål måste även 

kvalitetssäkring ske. Kvalitetssäkring kan utföras genom att hålla demonstrationsmöten i slutet 

av iterationen.  

 

Under hela den här processen är det viktigt med kommunikation och att utvecklingsteamet 

kommunicerar kontinuerligt med kunden. Viktigast för utvecklingsteamet är att de håller 

dagliga möten för att se att utvecklingen sker i rätt riktning men även att de håller en bra kontakt 

med kunden för att projektet skall lyckas.  

5.5 Sammanfattning av kapitlet  

I kapitlet har studiens två delfrågor analyserats. Den första delfrågan utgör en analys kring hur 

de olika aktiviteterna i agil kravhantering genomförs i praktiken. Delfråga två utgör en analys 

om hur den empiriska undersökningen skiljer sig från tidigare studier eller om de stödjer 

varandra. I slutet av kapitlet genomförs en diskussion om hur agil kravhantering bör genomföras 

som ska leda till studiens slutsats i kapitel 6. Därmed har så mycket som möjligt av den 

insamlade teorin och det empiriska materialet använts och bidragit till studiens forskningsfråga.  



- 49 - 

 

6 Slutsats 

I kapitlet redovisas studiens slutsats och svar på huvudfrågan utifrån analys och diskussion.  

6.1 Kapitlets upplägg 

Först redovisas svaret på studiens huvudfråga som lyder ”Hur bör kravhantering genomföras i 

agil systemutveckling?”. Svaret på forskningsfrågan är ett förslag på arbetssätt för agil 

kravhantering som utgår ifrån studiens empiri men även ifrån tidigare studier. Förslaget bygger 

på frågorna som analyserats och diskuterats i kapitel 5, Analys och diskussion.  

6.2 Hur bör kravhantering genomföras agil systemutveckling?  

  

Figuren ovanför visar hur kravhanteringen bör genomföras i agil systemutveckling. Hela 

kravhanteringsprocessen börjar med att krav insamlas. Gemensamt för studiens respondenter 

är att kravhanteringen inleds med att genomtänkta krav insamlas. Insamlingen av krav bör 

genomföras genom workshops och kraven bör vara genomtänkta för att enklare kunna 

tidsuppskatta användarberättelserna.  

 

När insamlingen har utförts bör krav dokumenteras i användarberättelser. Att dokumentera och 

använda sig av användarberättelser förespråkar teorin och praktiken, då användarberättelser gör 

det enklare att tidsuppskatta samt för att få en bra överblick över kravens omfattning. 

Dokumentation är viktig för förvaltning och det blir enklare för utvecklarna att kunna gå tillbaka 

och ta vara på tidigare erfarenheter. Om kraven är för komplexa kan användarberättelserna 

kompletteras med användningsfall. Dokumentationen skall ske på en nivå som tar hänsyn till 

test och förvaltning av kraven. Efter att kraven har dokumenteras bör kraven prioriteras utefter 

ett värde med hjälp av en skala. Prioritering av krav sker med hjälp av att värdera krav för att 

kunna leverera de krav som anses vara mest värdefulla och ger mest affärsnytta. Krav skall 

Kommunikation  Insamling av krav 

Dokumentation 

Förändringshantering 

Prioritering av krav 

Kvalitetssäkring 

Figur 1- Arbetssätt för agil kravhantering 
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värderas med hjälp av skalor, som till exempel hög, medel eller låg. 1, 2, 3 eller att de utgår 

ifrån MOSCOW. 

 

När utvecklarna sedan har gjort sitt arbete bör ett demonstrationsmöte hållas för kunden, vilket 

ses som en kvalitetssäkring eftersom det är då kunden ger feedback till utvecklarna. Vid detta 

möte kan det hända att förändringar tillkommer och bör hanteras. Att ta hänsyn till förändringar 

under hela utvecklingen är en stor del av det agila synsättet enligt Agile Sweden och därför sker 

denna aktivitet kontinuerligt. Om det till exempel tillkommer nya krav eller att ett krav måste 

prioriteras före måste dessa förändringar hanteras, vilket är tillåtet i en agil miljö. Kraven bör 

kvalitetssäkras genom kontinuerliga möten med kund, till exempel vid varje iteration, workshop 

eller prototyper.  

 

Eftersom att förändringar sker ständigt innebär det också att kraven bör kvalitetssäkras 

kontinuerligt för att se att utvecklingen sker åt rätt håll och uppfyller kundens önskemål. Därför 

bör kvalitetssäkring ske mellan kunden och utvecklarna kontinuerligt, till exempel vid varje 

iteration, vid workshop eller med prototyper. Beroende på hur stora förändringarna är, kan 

förändringen av krav tas med i den pågående iterationen eller vänta med användarberättelsen 

till nästa iteration.   

 

Den här processen sker iterativt och går runt, likt en cirkel där kommunikation är en stor 

förutsättning för att utvecklingen skall lyckas. Kommunikation är en viktig förutsättning till 

alla de här aktiviteterna och är en av de agila principerna. Interaktion mellan individer är enligt 

Agile Alliance också av större betydelse. Kommunikation måste ske löpande med kunden för 

att först och främst kunna samla in krav men även för att under utvecklingen kunna 

kvalitetssäkra kraven samt att hålla ett demonstrationsmöte för kunden för att få feedback. 

Kommunikation inom utvecklingsteamet kan ske genom dagliga möten inom 

utvecklingsteamet för att diskutera dagliga frågor eller under demonstrationsmöten. 

6.3 Forskningsbidrag 

Under litteraturgenomgången upptäcktes det att fanns väldigt lite information om hur den agila 

kravhanteringsprocessen genomförs i praktiken. Även en av studiens respondenter säger att det 

bör finnas en agil kravhanteringsprocess. Studien har visat att de metoder som används i 

praktiken för agil kravhantering stämmer väl överens med tidigare studier. Under studien har 

det visats sig att metoderna som nämnts i teorikapitlet följs väl i praktiken.  

 

Studiens förslag på arbetssätt för agil kravhantering bygger på de vanligaste metoderna som 

studiens respondenter samt tidigare studier använder. Detta område behöver utforskas mera, 

men är en början till fortsatt forskning.  
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7 Utvärdering  

Syftet med detta kapitel är att utvärdera de metoder som valdes för studien. Kapitlet innehåller 

även förslag på fortsatt forskning.  

7.1 Utvärdering av metod 

I kapitel 2.7 Utvärderingskriterier, valdes kriterierna validitet, reliabilitet, tillförlitlighet, 

trovärdighet och möjlighet att styrka och konfirmera. Under detta kapitel beskrivs vad som har 

utförts för att kriterierna skall uppfyllas.  

7.1.1 Validitet 

Innan företagen kunde intervjuas undersöktes vad som redan hade forskats om och skapade en 

god teoriuppbyggnad, detta gav en bättre förståelse för agil kravhantering. Datainsamlingen 

som genomfördes gav en bra förståelse med tillräckligt med information och underlag för att 

kunna skapa intervjufrågor och därefter intervjua respondenterna. Genom att under hela 

forskningsprocessen tolka och förbättra förståelsen genom att läsa och analysera, det vill säga 

att genom hermeneutiskt förhållningsätt som nämnts i kapitel 2.3 Forskningsansats, har studien 

uppnått god validitet. Validiteten ökades också genom att de intervjuade personerna uppfyllde 

kriterierna, vilket var att företaget skulle arbeta inom agil systemutveckling och respondenten 

skulle ha erfarenhet inom agil kravhantering. 

7.1.2 Reliabilitet och tillförlitlighet 

För att öka tillförlitligheten spelades intervjuerna in med diktafon för att kunna lyssna igenom 

intervjun flera gånger för att på så sätt inte missa information. Intervjuerna transkriberades och 

skickades tillbaka till respondenten för att se att informationen uppfattats och tolkats korrekt. 

Vid transkriberingen var det ingen av respondenterna som ville ändra sina svar, vilket innebär 

att det informationen tolkats korrekt och detta leder till god reliabilitet och tillförlitlighet.  

 

För studien användes semistrukturerade intervjuer och enligt Patel och Davidsson (2003) 

uppnås god reliabilitet om standardiserade intervjuer används. För studien spelades intervjuerna 

in för att kunna gå igenom intervjun flera gånger för att se att informationen uppfattats korrekt, 

detta leder enligt Patel och Davidsson (2003)  till god reliabilitet.  

7.1.3 Trovärdighet 

Trovärdigheten ökades på så sätt att respondenterna arbetar inom agil systemutveckling och 

hade flera års erfarenhet av kravhantering. För att öka trovärdigheten för studien skickades 

transkriberingen tillbaks till respondenten som fick läsa igenom och säga ifall informationen 

tolkats korrekt. Trovärdigheten ökas på så sätt att om något missuppfattats hade respondenten 

möjlighet till att rätta till felet och ge korrekt information eller för att lägga till något som 

respondenten ansåg viktigt. 

7.1.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 

Vid intervjuerna och vid dataanalysen har personliga värderingar undvikts. Jag har enbart utgått 

från vad det teoretiska och det empiriska materialet påvisar.  
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7.1.5 Utvärdering av metod 

Syftet med detta avsnitt är att utvärdera de metoder som valdes för studien. 

För studien användes ett hermeneutiskt synsätt, eftersom att en stor samling data ifrån teorin 

och den empiriska undersökningen behövde tolkas och förstås. Till exempel var det väldigt 

viktigt för studien att gå igenom respondenternas svar ett flertal gånger för att på så sätt inte 

missa någon viktig information och för att se att informationen tolkats korrekt. Eftersom att det 

inte var intressant att veta numerisk data passade inte en kvantitativ ansats för studien. Vid en 

kvantitativ ansats hade det varit svårt att få utförliga svar på hur kravhanteringen går till hos 

företagen. 

 

Eftersom att studien inriktade sig på hur kravhanteringen genomförs i praktiken passade en 

kvalitativ ansats för studien. Kraven på att företagen skulle kunna medverka i studien var att 

det skulle vara It-företag där systemutvecklingen sker agilt och där respondenten hade 

erfarenhet inom agil kravhantering. Eftersom att semistrukturerade intervjuer med en 

tillhörande intervjuguide genomfördes, skapades en bra grund inför varje intervju där det även 

var tillåtet att ställa följdfrågor. Att ha möjlighet till att ställa följdfrågor gjorde det enklare att 

samla in mer data. Innan intervjuerna utfördes hade mycket teori studerats och det som var 

relevant för studien hade skrivits ner, det gjorde att jag fick mer kunskap om ämnesområdet och 

kunde vara engagerad under intervjuerna. Intervjuerna spelades in med en diktafon, det gjorde 

det enklare att vara fokuserad på vad respondenten sade och behövde inte fokusera på att föra 

mycket anteckningar. Att intervjuerna kunde lyssnas igenom flera gånger gjorde att jag inte 

gick miste om någon information. Det gjorde det också enklare att utföra analysen eftersom att 

empirin hade lästs igenom ett flertal gånger. När delfrågorna analyserats färdigt i analysen 

kunde ett arbetssätt för agil kravhantering skapas i studiens slutsats. 

7.2 Förslag till fortsatt forskning  

Förslag till fortsatt forskning är att intervjua fler företag och undersöka hur den agila 

kravhanteringen genomförs på företagen. Ett annat förslag är att utföra observationer om hur 

agil kravhantering faktiskt genomförs i verkligheten. Ytterligare ett förslag är att testa hur denna 

studiens process för agil kravhantering skulle fungera på ett företag, då studiens kunskapsbidrag 

inte har testats tidigare.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1, intervjuguide 
 

1) Vilken agil systemutvecklingsmetod använder ni? 

 

2) Vilka aktiviteter ingår i kravhanteringen? 

- Hur går varje aktivitet till? 

- Vem ansvarar för varje aktivitet?  

 

- Har ni någon planering kring kravarbetet? 

 

3) På vilket sätt dokumenteras krav?  

- Vilken nivå bör dokumentationen ligga på?/ Hur mycket bör dokumenteras?   

 

4) Hur kvalitetssäkras krav?  

 

5) Vilka tekniker och metoder används för insamling av kraven?  

 

6) Hur prioriteras krav? 

 

7) Hur hanterar ni förändrade krav?  

 

8) Hur arbetar/kommunicerar ni tillsammans med kunden? Hålls det kontinuerligt möten 

med kunden?  

 

9) Vad anser ni är nyttan med agil kravhantering?  

 

10) Vilka risker/nackdelar finns det med agil kravhantering? 

 

  



- 57 - 

 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller marknadsföring. 
Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-baserade 
kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information för att 
designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga att 
analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. Den 
övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper och 
kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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