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Sammanfattning 

Kravhantering är en avgörande del för att få ett lyckat resultat i utvecklingsprojekt av 
informationssystem. Idag är det populärt med agila metoder som är fokuserade på kommunikation 
och en involverad kund och iterationer. Agilt löser flera problem som traditionella metoder har.

Det finns forskning som pekar på att det finns problem med agila metoder, exempelvis att 
kommunikationen inte fungerar och att funktionella krav fungerar bra medan icke-funktionella krav 
mer är en eftertanke. Funktionella krav är vad som ska göras, icke funktionella krav är hur de ska 
göras. Ett exempel på ett funktionellt krav är när jag trycker på knappen ska alla produkter hämtas 
och visas i en lista på skärmen medan ett exempel på ett icke-funktionellt är systemet ska visa listan
på mindre än 2 sekunder. Så hur gör organisationerna som jobbar agilt med icke-funktionella krav? 
Syftet med denna studie är att svara på frågan Vilken roll har IFK i agila projekt i organisationer 
och är den problematisk?

Vi har valt att intervjua nio personer i åtta organisationer för att få kvalitativa svar om hur de ser på 
agila projekt samt hur de ser på och hanterar icke-funktionella krav. Organisationerna valdes ut med
tanke på att få en spridning mellan branscher och sen genomförde vi semi-strukturerade intervjuer.

Resultatet är att agila metoder är omtyckta, fungerar bra och respondenterna är överlag i stort sätt 
nöjda med sina synsätt samt hantering. De problem som forskningen tar upp rörande icke-
funktionella krav har respondenterna i varierande grad stött på men de har hittat angreppssätt som 
fungerar och löst dem.



Abstract 

Requirement engineering is a critical part for a successful development project of information 
systems. Today it's popular with agile methods that focuses on communication, an involved 
customer and iterations. An Agile process handles several problems that traditional methods suffer 
from. 

There are research that points to problems with agile methods, for example that the communication 
doesn't work and that functional requirements works well but non-functional requirements are more 
of an afterthought.

Functional requirements are what to do, non-functional requirements how to do it. An example for a
functional requirement is when I press the button fetch all products and display them in a list on the
screen while an example of a non-functional requirement is the system have at most 2 seconds to 
display the list. So how do organisations that work with agile projects handle non-functional 
requirements? The purpose of this study is to answer the question Which role does non-functional 
requirements have in agile projects in organisations and is it problematic?

We have chosen to interview nine persons in eight organisations to gain qualitative answers about 
how they view agile projects together with how they view and handle non-functional requirements. 
The organisations were picked to get respondents from different industries and we performed semi-
structured interviews with them. 

The result is that agile methods are well liked, works well and the respondents are overall mostly 
satisfied with their views and processes. The problems the research raises concerning non-
functional requirements the respondents have encountered in various degrees but they have found 
ways to approach them that works well.
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Begrepp
• Change board 

Godkänner ändringar i system när det är klart och gått vidare till förvaltning.

• Change request
En begäran om förändring som skickas till change board.

• Enterprise Architect
Kommersiellt program för att skapa olika modeller av system. Finns modeller som är enkla 
och lämpar sig för kund och mer avancerade som lämpar sig för utvecklare.

• Informationssystem (IS) 
Ett system som består av dator och människor för att hantera och processa information.

• Informationsteknologi (IT) 
Användandet av datorer för att lagra, beräkna och skicka information.

• Organisation
Består av flera människor med ett gemensamt mål. I vårt fall syftar vi på företag, statliga 
myndigheter och universitet.

• Product owner
En roll som ingår i ett Scrum team. Representerar kunden och tar bland annat produktbeslut 
om vilka funktioner som ska införas och när.

• Refaktorisera
Omstrukturera koden i programmet. Man skriver om koden för att skapa en annan arkitektur
eller effektiviserar programmet. 

• Scrum master
Är ledaren för ett Scrum team. Ser till att man jobbar på rätt sätt. Har stora likheter med en 
projektledare.

• Systemutveckling 
Det är hela processen för framtagandet av ett informationssystem från kravsättning, 
utveckling, test och drift.
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1 Introduktion

1.1 Bakgrund
Utveckling av datasystem sker oftast i projektform eftersom man ska skapa något nytt system eller 
ny funktionalitet i ett befintligt system. Det är ett arbete som är begränsat i tid, ska vara unikt och 
med ett tydligt definierat mål (Antvik & Sjöholm, 2014). 

Projekt kan drivas i olika former och den form som passar bäst måste bestämmas för varje enskilt 
projekt. Inom systemutveckling har man tidigare jobbat med traditionell plandriven utveckling men 
sen 2000-talet har ett agilt arbetssätt blivit alltmer populärt. Med ett plandrivet arbetssätt tar man 
fram en plan för hela projektet i början och det framgår vad man ska leverera och när (Bohem 
2002). Det agila skiljer sig genom att fokusera på täta leveranser och på att bara göra det som krävs 
för aktuell leverans. I ett agilt projekt vet man inte vilken slutprodukt som levereras eftersom det 
växer fram under projektet. Man arbetar parallellt med utveckling och kravhantering. Man arbetar 
efter principerna: (Agile Alliance, 2001)

• Individer och interaktioner över processer och verktyg.

• Fungerande programvara över omfattande dokumentation.

• Kundsamarbeten över kontraktsförhandlingarna.

• Reaktion på förändring över att följa en plan 

Två populära metoder för att jobba agilt är Scrum och eXtreme Programming (XP). Grunderna är 
att man jobbar iterativt, välkomnar förändringar och att kunden är med i hela processen. Tittar man 
på Scrum så skrivs alla krav i en Backlog. Den är dynamisk och under konstant förändring. Den 
innehåller alla krav och förändringar för systemet. Det görs ingen distinktion för hur man hanterar 
olika typer av krav (Pries & Quigley, 2010). I XP använder man sig av user stories som skrivs av 
kunden på en hög nivå, bara så detaljerat så att man kan uppskatta tiden det tar att implementera 
kravet. När det är dags för att jobba med kravet pratar man med kunden och fångar alla detaljer som
utvecklaren behöver. Alla typer av krav ska skrivas som User stories (Beck & Andres, 2005).

Oavsett hur man driver sitt projekt kommer det alltid att behövas kravhantering. Med kravhantering 
syftar vi på att kraven ska fångas, analyseras, dokumenteras, prioriteras och ändras (Eriksson, 
2008). Kraven utgör en ritning för utvecklarna att följa, är kraven bra kommer sannolikt systemet 
man utvecklar bli bra. ”Ett krav är en önskvärd egenskap eller funktion hos ett IT-system” som kan 
vara ett funktionellt krav (FK) eller ett icke-funktionellt krav (IFK) (Eriksson, 2008, s. 24 ). Ett FK 
kan vara när jag trycker på knappen ska alla produkter hämtas och visas i en lista på skärmen 
medan ett IFK kan vara systemet ska visa listan på under 2 sekunder. Det agila manifestet säger 
hur man ska tänka, inte vad man ska göra. Det gäller alla delar av projektet inklusive kravhantering.
Det rekommenderar inga olika tekniker eller bidrar med mallar. Exempelvis när det gäller 
dokumentation är det inte förbjudet utan de vill att man dokumenterar bara om det är absolut 
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nödvändigt. Agilt arbetssätt är en inställning, inte en teknik. Agile Alliance (2001) säger att krav ska
fångas och de skiljer inte på FK och IFK. 

Krav är komplext och det finns inte ett enkelt sätt att hantera dem. Det beror på att de ska täcka in 
en mängd olika aspekter som funktion, säkerhet, användarvänlighet, prestanda, lagar och design. En
mall, FURPS+, för att kategorisera krav togs fram av Robert Grady (1992). Den listar upp de krav 
som bör samlas in och dokumenteras (Ericsson 2008). Det står mer om FURPS+ under rubriken 
tidigare forskning. 

1.2 Syfte och forskningsfråga
Tidigare forskning (Ramesh 2010) visar att IFK ofta försummas och inte fokuseras tillräckligt på 
jämför med FK i agila metoder. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur företag jobbar med 
IFK inom agila metoder för att se om det stämmer. Det är viktigt för att se om det finns en inbyggd 
brist i det agila manifestet. 

Huvudfråga
Vilken roll har IFK i agila projekt i organisationer och är den problematisk?

Delfråga 1 
Hur ser organisationen på agila projekt?

Delfråga 2 
Hur ser organisationen på IFK?

Delfråga 3
Hur hanterar organisationen IFK?

1.3 Avgränsning
Eftersom kravhanteringsprocessen är jättebrett område så har vi valt att avgränsa vår studie till att 
undersöka hur organisationer hanterar och ser på de icke-funktionella kraven inom agila projekt. 
Eftersom vi begränsar oss till agila projekt så kommer vi att fokusera oss på de organisationer som 
jobbar eller jobbat agilt. Vi kommer rikta oss till organisationer som finns i Örebro och som jobbar 
agilt. Varför vi just väljer Örebro är att det är vårt närområde och det finns många företag som 
jobbar agilt. Vi kommer inte analysera eller rekommendera några lösningar på hur man kan hantera 
IFK.

1.4 Intressenter
Vi anser att denna uppsats kan vara användbar för de som jobbar med krav och kravhantering. 
Eftersom krav är en viktig del av det agila projekt så kan företag och myndigheter få nytta av denna 
studie. Studenter inom data och informationssystem som är intresserad av systemutveckling eller 
kravhantering kan också använda sig av denna studie eftersom det läggs stort vikt på krav så är det 
bra om studenter har grundläggande förståelse inom kravhantering.
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2 Tidigare Forskning
Vi har valt att fokusera på två områden i den tidigare forskningen. Första området är vad 
forskningen säger om utmaningar med IFK i agila projekt. Konsensus är att där är stödet svagt. De 
särskiljs inte från FK och det erbjuds inga metoder för hur man ska hantera dem. De problem som 
uppmärksammas redovisar vi.

Andra området handlar om definitionen av IFK. Det finns ett antal olika men vi har valt att fokusera
på FURPS+. Den är väldigt tydlig och väl etablerad. Bland annat så används den om man jobbar 
enligt RUP. 

2.1 IFK i agila projekt
Vi har läst ett antal studier som tar upp vad som är bra med agila metoder men samtidigt identifierar
ett antal utmaningar. Agilt löser flera problem som traditionella metoder har men kommer med nya 
problem. 

Ramesh (2010) tar upp sju problem med agila projekt varav två är svårhanterliga. Det första 
svårhanterliga är att man bara modellerar FK och helt enkelt hoppar över IFK. Det är inte ett bra 
koncept, att ignorera en viss del av kraven.

Det andra svårhanterliga problemet är att kunden saknar kunskap eller att de inte är överens inom 
det egna företaget. Det bidrar till att man inte pratar om IFK i början av ett projekt (Ramesh 2010). 
Problemet med det är att IFK ligger till grund för den arkitektur man väljer (Ameller, Ayala, Cabot 
& Franch 2013) och man bestämmer den i början av projektet. Det kan resultera i olämplig 
arkitektur som i sin till leder till att man behöver refaktorisera koden onödigt många gånger 
(Ramesh 2010). Refaktorisering är något som uppmuntras i agila projekt men det ska naturligtvis 
inte göras i onödan.

Det agila metodernas förhållningssätt till IFK är dåligt definierade enligt (De Lucia & Qusef 2010). 
De vill att kunden och teamet ska sätta sig ner i början av projektet och diskutera igenom alla IFK 
och dokumentera dem. Det är först när det är klart som man ska påbörja utvecklingsarbetet. Deras 
slutsats är att hemligheten till en lyckad kravhantering är samarbete med kunden, skickliga 
utvecklare och erfarna projektledare.

Eriksson (2008) skriver i sin bok att det är viktigt att klargöra i början av varje projekt vilka IFK 
som finns på systemet, eftersom det kan bli dyrare och tar längre tid att lägga till senare. 

Ett problem för alla aspekter och inte bara för IFK är när den personliga kommunikationen inte kan 
flöda fritt. Som i stora projekt där alla inte får plats i samma rum eller kanske befinner sig i olika 
delar av världen (Wieringa et al 2013). De agila manifestet (Agile Alliance, 2001) som förordar 
muntlig kommunikation och minimal dokumentation blir inte en lika naturlig lösning då. Den måste
hanteras. Studien gällande stora och globala projekt säger att de inte kan ge en definitiv beskrivning
hur företag sköter kravhantering i distribuerade eller outsourcade projekt (Wieringa et al 2013). Alla
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tillämpar sina egna varianter, det finns inte en standard lösning. Men de ser behovet av 
dokumentation och förespråkar delivery stories som är en user story där man fyllt på med hur IFK 
påverkar user storyn, test scenarion, tidsuppskattning och riskbedömning. Det är utifrån delivery 
stories man sen prioriterar kraven.

Ramesh (2010) tar även upp att man ofta saknar obegränsad tillgång till kunden, det ger teamet 
sämre förutsättningar. Kan man inte diskutera igenom kraven med kunden i tillräcklig utsträckning 
måste utvecklarna gissa.

En studie gällande små projekt tar upp det faktum att det agila synsättet förutsätter att klienten ska 
vara kompetent, lösa frågeställningar kvickt och förklara vikten av de olika kraven men att det inte 
stämmer i verkligheten (Racheva, Daneva, Sikkel, Herrmann & Wieringa 2010). Det upprepar det 
som Ramesh (2010) skriver om okunniga eller otillgängliga kunder. 
Vidare så skriver Racheva, Daneva, Sikkel, Herrmann & Wieringa (2010) att det finns kunder som 
litar på att utvecklarna ska prioritera kraven. De kommer fram till att det inte handlar så mycket om 
vem som prioriterar utan om kunskapen personen har om kundens system och kundens förmåga att 
vara med när man prioriterar. Av deras intervjuer framgår det att de utvecklare som ”räddar 
kunderna från sig själva” är erfarna och professionella. De får medhåll av De Lucia & Qusef (2010) 
som skriver att agila metoder ställer högre krav på utvecklarna, de måste vara skickliga och vara 
högt motiverade.
Att utvecklarna prioriterar istället för kunderna leder i sin tur till problemet att även om kunden och 
utvecklarna har vissa gemensamma mål så har de även egna mål som kan påverka och skapa en 
intressekonflikt. Som exempel tar de upp att utvecklare kan ha kravet till att koden ska kunna 
återanvändas eller har andra idéer om hur resurser prioriteras mellan olika aktiva projekt. De 
poängterar att det är viktigt att hitta en balans och den måste hittas i varje enskild projekt (Racheva, 
Daneva, Sikkel, Herrmann & Wieringa 2010).

IFK har i agila metoder brister när det gäller identifiering, modellering och deras koppling till FK 
(Farid & Mitropoulis 2012). Det stämmer väl in på det som Mead, Viswanathan & Padmanabhan 
(2008) skriver att just säkerhetskrav (som betraktas som IFK) ofta utvecklas oberoende från övriga 
krav och det leder till att man försummar dem. De menar att FK har ett bra stöd i agila metoder 
medan IFK är en eftertanke. När man har ett projekt där det är kritiskt med hög säkerhet skriver de 
att det inte räcker med en agil metod, den behöver kompletteras.

2.2 FURPS+
FURPS+ är en vanlig kategorisering av krav utvecklat av Robert Grady på Hewlett Packard som 
används bland annat i RUP och beskriver vilka krav som bör samlas in och dokumenteras (Eriksson
2008).

Det intressanta med FURPS+ är att första bokstaven F står för FK och URPS+ för olika typer av 
IFK. Det är alltså svårare att definiera och hantera IFK för att variationen är stor.

Så här förklaras det (Grady 1992).
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• (F)unctionality/Funktionalitet 
Beskriver vad systemet ska göra och vilka funktioner som ska finnas.

• (U)sability/Användbarhet 
Handlar om hur lätt det är att lära sig och använda systemet. Saker som tillgänglighet, 
gränssnitt estetik och enhetligt inom användargränssnittet. 

• (R)eliability/Tillförlitlighet 
Beskriver hur tillförlitligt systemet är. Saker som beräkningar, förmågan att återhämta sig 
efter ett systemfel eller vilken uptime (tillgänglighet) system ska ha.

• (P)erformance/Prestanda 
Beskriver hur lång tid tar det för systemet att svara som till exempel systemets svarstid, 
genomströmning av information genom systemet, återhämtningstid och uppstartstid. 

• (S)upportability/Underhållbarhet 
Handlar om att systemet ska vara billigt och enkelt att underhålla och förvalta. Saker som 
testbarhet, underhåll, skalbarhet, installationsbarhet, anpassningsförmåga och så vidare. 

• (+) 
Med hjälp av ”+” kan man specificera begränsningar, inklusive design, implementation, 
gränssnitt och fysiska begränsningar.  

Den FURPS+ mall som används i RUP ligger med lite förenklad som en bilaga (Bilaga B, sid 37).
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3 Metod
För att ta reda på hur organisationer hanterar IFK i sina verksamheter valde vi att genomföra 
tolkande forskning med en kvalitativ ansats. IFK finns i alla projekt och vi ville ta reda på så 
förutsättningslöst som möjligt vilken syn organisationerna har på IFK och hur de hanteras. 
Kvalitativ forskning är det som ger oss bäst insikt i frågan eftersom vi kan undersöka mer på djupet.

3.1 Tolkande forskning
Tolkande forskning tillför värdefull kunskap om den görs på ett bra sätt. Det innebär att man är 
tydlig med hur man genomfört den och tydlig med vilka resultat man får. Resultatet man får är inte 
mening att presenteras som en sanning utan snarare en förklaringsmodell. Den modellen bygger i 
sig på de modeller som våra respondenter har och förklarade för oss. Vi tolkar deras tolkningar 
(Walsham 1995).

3.2 Kvalitativ metod
Ett kvalitativt angreppssätt innebär att vi har relativt få datakällor men vi får mycket information 
från dem. Vi ska gå igenom vår data på djupet och analysera den, inte kontrollera något som man 
ofta gör vid kvantitativa metoder (Oates 2005). Vår datainsamling valde vi att genomföra med 
intervjuer. I åtta olika organisationer har vi genomfört nio intervjuer som ger oss en bra bredd. 
Organisationerna varierar stort och som exempel så ingår det rena datakonsult firmor, statligt verk 
samt en konsult inom den mekaniska industrin.

Vi valde att använda oss utav semistrukturerad intervju som gav oss en intervjuguide att hålla oss 
till samtidigt som vi fick möjligheten att ställa följdfrågor. En semistrukturerad intervju handlar mer
om teman vilket gör att det går bra att ändra ordningen på frågorna och följa flödet i konversationen
(Oates 2005).  En ostrukturerad intervju hade inte gett oss det stödet vi tyckte oss behöva och en 
strukturerad inte den frihet vi sökte.

3.2.1 Intervjufrågor

Vi ville fråga om två saker, dels vilken syn man har på IFK dels hur man hanterar dem. Det innebar 
att vi vill ha öppna frågor som är lämpligt för komplexa svar. Vi utgick inte ifrån några förutfattade 
meningar om hur de hanterar IFK utan ville ha svar utifrån deras perspektiv. 
Vi delade in vår intervjuguide (Bilaga A, sid 35) i sex delar:

• Den första är en kort beskrivning av vilken typ av intervju det är, att alla företag och 
personer behandlas anonymt och så vidare. De flesta av våra respondenter har haft 
möjligheten att läsa guiden innan själva intervjun. 

• Andra delen handlar om respondentens bakgrund.

• Tredje delen om agila projekt, 

• Fjärde delen om synsättet på IFK.
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• Femte delen om hantering av IFK.

• Sjätte och sista delen handlar om respondenten vill tillföra något vi inte frågat om samt om 
vi får återkomma med följdfrågor om vi behöver.

Vi brainstormade fram våra frågor. För att vara så öppna och neutrala som möjligt valde vi att 
formulera frågor efter modellen:

 Vilken uppfattning har du av agila projekt?

Den fångar upp både positiva och negativa erfarenheter utan att vara ledande. Vi hade även två 
underfrågor kopplade till den: 

Vilka fördelar upplever du? 
Vilka nackdelar upplever du?

Den modellen har vi försökt följa med alla frågor. Det har fungerat bra för oss och nästan samtliga 
respondenter har bett oss förtydliga någon fråga men det har var olika frågor. Förutom i ett fall, vi 
lyckades inte riktigt med en fråga. Den som lyder: 

Det finns små, medel och stora projekt, vilka varianter har du varit inblandade i? 

Den visade sig vara problematiskt formulerad och vi har inte tagit med några svar i resultat och 
analys. Problemet är att vi inte definierade storheterna små, medel och stora. Vissa svarade utifrån 
ekonomin, andra utifrån antalet deltagare och några utifrån tiden. De flesta frågade oss hur vi 
definierade det vilket vi inte kunde svara på.

3.2.2 Intervjun

En fördel med att komma utifrån och intervjua är att personerna ofta är öppna och svarar ärligt. En 
nackdel kan vara att de inte vill svara på sådant som rör känslig information om organisationen 
(Walsham 1995).  Vi upplevde inga problem med deras öppenhet och ärlighet, enda tillfället är att 
de antingen inte vill säga deras kunders namn eller bad oss att inte skriva med dem i uppsatsen.
Intervjuer är bra och en primär källa för data men det är en balansgång att genomföra. Det sociala 
samspelet mellan personerna, vilken personlighet de inblandade har, att man inte är för passiv i sin 
roll som intervjuare, att man inte är för aktiv och leder intervjuobjektet för mycket; det är en svår 
balansgång (Walsham 1995). Vi genomförde alla våra intervjuer tillsammans, utom en som skedde 
via telefon, där en hade rollen att läsa frågorna men båda skulle ställa följdfrågor som vi kom på 
under intervjun. Det fungerade bra för oss. 
Vi valde att spela in våra intervjuer för att inte missa någon information. Det gav dessutom 
möjligheten att lyssna flera gånger om vi hade svårt att tolka vad som sades. Om man väljer att 
anteckna hinner man inte få med allting som sägs. En nackdel med att spela in är att människor kan 
tycka att det är olustigt och känner sig hindrade att prata fritt (Walsham 1995). Vi märkte inga 
sådana tendenser att respondenterna var tveksamma, det kan säkert delvis förklaras med att vi inte 
hade ett känsligt ämne delvis med att vi behandlar alla organisationer och respondenter anonymt.

Under en intervju hade vi ingen bra kontroll på vår intervjuguide, det pratades mycket om frågorna 
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utan bestämd ordning. Efter transkriberingen upptäckte vi att även om vi fått svar på många frågor 
fanns det några obesvarade. Vi valde att nöja oss med de svaren för vi bedömde det som att det inte 
påverkar resultatet i stort.

3.2.3 Respondenter

För att hitta respondenter tog vi fram en lista på organisationer baserad på våra egna önskemål, 
jobbannonser och storlek på organisationen. Det ingick bland annat stora och små organisationer, 
statliga verk samt datakonsultfirmor. Sedan ringde vi runt, presenterade oss och förklarade att vi 
skrev en C-uppsats om IFK i agila projekt. Vi ställde frågan till dem om det fanns någon där som 
var lämplig och villig att svara på våra frågor. Organisationerna fick alltså själva välja ut lämpliga 
respondenter då det var den enklaste lösningen eftersom vi själva inte känner till vilka som kunde 
passa. Nackdelen kan vara att någon respondent inte motsvarar våra förväntningar genom att sakna 
kunskap om vårt intresseområde. Vi upplevde inte det som ett problem då vissa organisationer 
tackade nej då de saknade lämpliga representanter och alla de som vi intervjuade hade kunskaper att
bidra med. Det hände vid ett fåtal tillfällen att någon respondent sa ”det kan jag inte svara på” och 
det svaret accepterade vi utan att fråga varför. Vi intervjuade så pass många att det inte påverkar 
resultatet. 

3.2.4 Analys

Vi lyssnade på våra intervjuer och transkriberade dem. Om det var något ord vi inte förstod efter 
flera lyssningar gjorde vi en anteckning om det och gick vidare. Betydelsen av meningarna gick att 
förstå ändå. Anteckningen gav oss möjlighet att gå tillbaka till källan om det uppstod ett problem 
med tolkningen, det hände aldrig. 

Vi använde oss av en mall med en stor högermarginal. Där antecknade vi sedan de relevanta delar 
som vi ville lyfta fram i de teman som uppstod. Svaren från våra respondenter har inte kommit i 
samma ordning och vissa har förtydligat ett koncept vid ett senare skede. Att göra en 
sammanfattning där vi grupperade informationen var nödvändigt.

De övergripande teman vi arbetade med rör uppfattningen av agila projekt, uppfattningen av IFK 
och hanteringen av IFK. Sen finns det underteman till hanteringen som syftar på vår definition av 
kravhantering d.v.s. hur de fångas, analyseras, dokumenteras, prioriteras och ändras. Under arbetets 
gång blev det tydligt vilka teman som var lämpliga att använda sig av, exempelvis nämndes 
kommunikation ofta. När man läser de olika respondenternas svar växer det fram en bild där man 
ser deras gemensamma tankegångar.

Det arbetssätt vi använt oss av är ett rekommenderat sätt att jobba på (Oates 2005).

Transkriberingen resulterade i över 90 sidor text vilket är alldeles för mycket för att redovisa i 
uppsatsen så utifrån dessa skrev vi ihop sammanfattningar på våra teman som sedan skickades till 
respondenterna för att ge möjligheter till synpunkter. Även dessa sammanfattningar som är runt 2 
sidor är för stora att redovisa som resultat så vi har valt att bara lyfta fram det väsentliga som 
respondenterna har sagt. Det leder till att det sker en analys för att gallra bland informationen men 
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vi anser att den är nödvändig. För att visa empirin i resultatdelen använder vi oss i stor utsträckning 
av citat.

3.3 Litteraturstudier
Tidigare forskning har vi fått fram genom att söka på Örebro universitets hemsida och tjänsten 
summon. De sökord vi använde oss av står i tabellen nedan och som det framgår använde vi oss av 
både svenska och engelska.

Svenska Engelska

Icke-funktionella krav Non-functional requirements

Kravhantering  Requirements engineering

Agila metoder Agile

Riktlinjer Guidelines

Tabell 1: Sökord för att hitta tidigare forskning

IFK kallas ibland för kvalitetskrav, begränsningar eller kvalitets attribut men är inte alls lika 
etablerat så vi har enbart använt oss av begreppet IFK. Motsvarigheten finns även på engelska då vi 
använt oss av non-functional requirements och bortsett från quality requirements, constraints och 
quality attributes.

3.4 Metodkritik
En kvalitativ metod blir alltid en subjektiv tolkning. Om vi hade intervjuat andra personer eller 
hållit oss till en bransch när vi valde våra företag hade vi antagligen fått andra svar och dragit andra 
slutsatser. Våra resultat kan inte utan vidare appliceras på alla typer av företag. Att istället göra en 
kvantitativ undersökning och skicka enkäter till många fler än de vi kontaktade tyckte inte vi var en 
bra väg att gå. Vi visste för lite om vad respondenterna skulle säga så vi visste inte hur frågorna 
skulle formuleras. Nu kunde vi ställa en öppen fråga och sen följa upp det vi fann intressant.

De semi-strukturerade intervjuer vi valde att genomföra gör att alla får samma grundfrågor men sen 
olika följdfrågor. Det gör att den som håller intervjun måste vara den som ser till att man håller sig 
till temat. Att respondenterna pratar om samma saker även om frågorna kan skilja sig åt. De flesta 
följdfrågorna var av klargörande natur så det upplevde inte vi som ett problem. Ett alternativ hade 
varit en strukturerad intervju med färdiga frågor och inga följdfrågor. Vi tror att det hade begränsat 
oss för mycket eftersom vi inte hade någon förväntan på vilka svar vi skulle få. 
Vår förmåga att genomföra intervjuer ökade och vår kunskap om ämnet fördjupades så den sista 
intervjun sköttes bättre än den första. Vi känner oss dock nöjda med alla intervjuer och de svar vi 
fått, skillnaden är inte så stor. Vi valde också läsa frågorna varannan intervju, det gav oss möjlighet 
att observera och reflektera över vad vi gjorde bra och vad vi kunde förbättra.

Vi valde att spela in intervjuerna fast boken rekommenderar att filma är det bästa om inte 
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respondenterna blir för störda av det och inte svarar öppet och avslappnat på frågorna (Oates 2005). 
Det var enkelheten som gjorde att valet föll på ljudinspelning, vi använde appar i våra mobiler och 
det fungerade väldigt bra. När vi transkriberade insåg vi att det faller bort en dimension i texten, hur
lång tid de tog på sig att svara, hur fort de pratar, hur högt de pratar osv. Vi tror inte det påverkar vår
slutsats men det är möjligt att det hade varit bättre att filma intervjuerna.

Av nio respondenter har sju stycken haft möjlighet att läsa intervjuguiden innan. Man kan 
argumentera för att alla borde haft samma möjlighet fast några har valt att inte läsa den innan. Vi 
tror inte det har påverkat så mycket.

3.5 Källkritik
Enligt Avdic (2011) så är källkritik relaterat till fyra viktiga kriterier nämligen äkthet, tidssamband, 
oberoende och tendensfrihet.

När det kommer till våra källor har vi tänkt på två sätt. När det gäller rena böcker och lite äldre 
texter har vi kollat på Google Scholar för att se hur ofta de är citerade. Desto fler citat desto bättre 
källa. Till exempel så finns definitionen till FURPS+ (Grady 1992) här och metoden för kvalitativ 
forskning (Walsham 1995). Se tabell nedan. 

Urval av äldre källor Citerade av andra

Walsham 1995 2 973 ggr

Oates 2005 (alla versioner) 806 ggr

Eriksson 2008 (alla versioner) 45 ggr

Beck & Andres 2005 9 606 ggr

Boehm 2002 913 ggr

Grady 1992 797 ggr

Tabell 2: Antal gånger våra äldre källor är citerade av andra

När det gäller att leta reda på tidigare forskning har vi tittat på relevans till vår forskningsfråga, att 
det är en rätt så ny källa samt att den är oberoende. Om källan hänvisar till någon studie har vi gått 
till den istället.
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4 Resultat
Vi intervjuade nio olika personer i åtta olika organisationer med stor inbördes variation och fick en 
stor mängd svar. De svaren har vi valt att redovisa under tre rubriker; agila projekt som handlar om 
deras uppfattning och metoder, synsätt på IFK vilket är definition och vilken funktion de fyller samt
hantering av IFK det vill säga hur organisationerna gör rent praktiskt. 

Den stora mängden text i vårt resultat gör att vi redovisar vårt resultat på två olika sätt. Antingen 
med citat i punktform där en punkt motsvarar en respondent eller en sammanfattande text. Det som 
avgör är hur pass lika de svarat. Är det liten skillnad sammanfattar vi.

4.1 Uppfattning om agila projekt
Vi delar upp svaren under fyra rubriker som följer de teman vi frågat om.

4.1.1 Allmänt

Den allmänna uppfattningen redovisar respondenternas inställning i stort till agila projekt.

• "Jag har en väldigt bra uppfattning."

• "Det funkar bra."

• "Jag tycker att det fungerar bra. Jag tycker att det är ett bra sätt att lösa uppgiften på."

• "Det som är bra med agil är att du har verklig kontroll över utvecklingen i projektet."

• "Jag har haft ganska bra erfarenheter av det."

• "Jag tycker det funkar bra tycker jag."

• "Jag har ingen generella uppfattning."

• "Svårt i praktiken har det varit tycker jag när man har ingått i leverantör sidan."

• "Min uppfattning är ju att det går bra i agilt."

4.1.2 Metoder

Visar om de valt att arbeta efter en metod eller är inspirerad av någon metod. 

• "Vi kör Scrum nästan rakt av skulle jag vilja påstå."

• "Scrum."

• "Ingen nämnd agil metod."

• "Jag har gjort mest scrum."

• "Det är mycket Scrum, det är det."

• "Så på det sättet kan ju man säga det är anpassat Scrum."



12(42)

• "I så fall inspirerat av XP kan man säga."

• "Nej inte något officiellt skulle jag nog säga."

• "Vi arbetar med Scrum."

4.1.3 Fördelar 

Fördelar med agila metoder dök ofta upp på flera ställen under intervjuerna, det blev ett 
återkommande tema. Här är ett urval av vad respondenterna sa.

• "Det är ju överlägset att man faktiskt levererar ett system som kunden vill ha i rätt tid."

• "Man kan fånga upp problemen tidigare och man delar upp det i små bitar istället för 
massivt liksom."

• "Det är bättre anpassat till verkligheten, att man har snabba feedbackvägar och bygger på 
just empirisk processkontroll."

• "Det här tyckte jag var jättebra för att fånga potentiella problem som kallas unplanned 
problem."

• "Det blir lättare och förstå om man får lite åt gången."

• "Det här med kommunikation istället för dokumentation, det är en fördel med agila. Sen den
här dagliga avstämningar är jätte bra också att man inte kommer för långt från 
verksamheten eller i teamet då."

• "Vi kommer snabbare in på att jobba med huvudsakliga leveransen det är bra kan man 
säga, mot information system eller det vi ska leverera. Det är nog de stora fördelen man kan
också se kommunikationen oftast något är bättre, smidigare."

• "Jag tror att de projekt, alltså de projekten som innehåller de inslagen så har det vart bra 
kommunikationen att det blir väldigt bra, saker och ting kommer upp ganska mycket 
snabbare under projektet."

• "Man känner att man har rörlighet i projektet och man inte behöver spika kraven direkt.” 
”Att jobba i team det tror jag på, det ser jag som positivt."

4.1.4 Nackdelar

Nackdelarna med agila metoder var ett mindre tema än fördelarna. Det kom bara fram under den 
specifika frågan och så här sa respondenterna.

• "Nackdelen är att framförallt så är det svårt att på ett pedagogiskt sätt förklara för en kund 
varför man ska köra ett agilt projekt." 
"Vi vet hur mycket det kommer kosta och när vi kommer få saker men vi vet inte riktigt vad 
vi kommer få. Det är just den pedagogiken som kan vara svår i vissa lägen."

• "Det kan jag nog inte svara på."
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• "Stora nackdelen som jag upplevt är väl att oftast bara i enskilda delar som det bedrivs 
agilt inom ett företag eller leveranskedja eller inom ett förvaltningsobjekt."

• "Jag tror det är ett verktyg som man verkligen måste vara noga att anpassa till rätt 
organisation."
"Så att det tar tid under veckan eftersom det är sådana planeringar det är dagliga möten. 
Så den tiden tas i anspråk ifrån utvecklingen."

• "Ganska mycket mer möten kan man tycka."

• "Det agila tycker jag förutsätter snabba leveranser och det tror jag vi har svårt med på 
myndigheten då vi måste tänka på vilka lagar vi har och förhålla oss till."

• "Emellanåt så har nog också varit med om att kraven inte alltid har varit sådär väl 
specificerade."

• "Alltså utöver det med att det är svårt och få det ekonomiska gå ihop där, så är det ju, jag 
vet inte om det är specifikt agilt men det känns att det blir ganska personberoende."

• "Den här typen av organisation som är lite tyngre för saker och ting andra behöver beslut 
innan man kan utföra."

4.2 Synsätt på IFK
Synsättet handlar om hur de uppfattar IFK och förhåller sig till dem. Vi har delat upp det efter de 
teman som vi funnit.

4.2.1 Allmänt

Här diskuterade vi hur respondenterna ser på IFK rent allmänt.

• ”De är viktiga men de är svåra att får grepp om.”

• ”Tycker personligen att det är jätteviktigt men när jag ser på myndighetsnivå att vi har lång
resa kvar.”

• ”Jag har jobbat väldigt mycket med prestanda frågor och lastbalanseringsfrågor och de 
icke funktionella kraven är ju jätteviktiga i projektet.”

• ”Man tänker inte så mycket på de men vi vet att de finns där.”

• ”Man pratar aldrig om IFK, de finns där men inte har framträdande roll.”

• ”IFK är ganska luddigt skrivna och det är svårt att mäta dem.”

• ”Egentligen av fem års erfarenhet har jag aldrig hört någon prata om icke funktionella 
krav. Alltså alla krav hamnar som ett subjekt.”

• ”Vi pratar faktiskt inte så väldigt mycket om det skilt från andra krav, har man sunt förnuft 
så är det sådana saker man fångar upp i vanliga fall.”
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• ”Det fuskas alltid med IFK för att de är svåra att smälta och jävligt att testa.”

4.2.2 Definitionen och typer 

Här vill vi veta respondenternas definition och om de använder olika typer av IFK.

• ”Krav där det inte finns en verkstadsinstruktion som ligger bakom det.” 

”Det är ju prestanda, Användbarhet borde man kunna se som ett icke funktionellt krav och 
tillgänglighetsfrågor.”

• ”Det är allting som inte kan kopplas mot ett specifikt ärende. Någonting som är mer 
övergripande, val av tekniker, val av metodik, projektmedlemmar ska också vara med.” 

 ”Det mesta handlar mest om teknikval och interaktionsmetodik skulle jag kunna säga, det 
brukar var de stora som brukar vara icke-funktionella och avgränsningar på.”

• ”Vi pratar faktiskt inte så väldigt mycket om det skilt från andra krav, vi ser de som ett krav 
i mängden.”

• ”Sett alla som ett krav.”

• ”Man har tagit fram riktlinjer för e-tjänster och där ingår bland annat icke-funktionella 
krav för e-tjänster som är ovanför myndigheterna och innehåller IFK.” 

”Som standard tror vi har ett krav verktyg som vi jobbar i och där ingår FURPS tror jag.”

• ”Jag hittade en bra definition och det tog jag med. Med icke-funktionella krav menas alla 
de krav som inte är av funktionell art och som har inverkan på utveckling och underhåll av 
system, liksom på användning av datorresurser och krav på systemets kvalité och 
arkitektur.” 
 ”Vi har till exempel användbarhet, tillförlitlighet, prestanda och förvaltningsbarhet som 
ingår i FURPS+.”

• ”Krav som inte konkret bidrar till att lösa en persons arbetsuppgift.”
”Användbarhet, säkerhet och prestanda som jag kan komma på just nu.”

• ”Definitionen skulle jag väl säga som vilket kvalitet som ska vi ta fram de funktioner de vill 
ha, alltså hur snyggt ska det vara, hur användarvänligt måste det vara, hur snabbt ska den 
här funktionen kunna svara och hur mycket ska den klara av liksom.”
”Oftast har man någon mall då som de har tänkt igenom att utgå från det och olika 
indelningar som man kan göra.”

• ”Vi pratar inte så mycket om icke-funktionella krav, det är inte ett känt begrepp utan vi ser 
de som ett krav.”
”Användbarhet och arkitekturdrivande krav.”.

4.2.3 Vad och vilka påverkas mest

I diskussion om vad och vilka som påverkas av IFK svarade respondenterna så här.
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• ”Ja det är nog väldigt beroende på vad det är för utmaning som uppstår.”
”Nä jag skulle vilja säga att det är väl egentligen tillgänglighet och prestanda, svarstider.”

• ”Teknikvalet kan påverkas eftersom man har kommit ett bit i projektet.”
”Ja det är alla intressenter egentligen som påverkas.” 

• ”Om man tänker icke-funktionella krav som jag ser som prestanda och användarvänlighet 
och alla de här bitarna som man pratar om då är det väl en användarupplevelse som kan 
påverkas positivt eller negativt.”  
”Jag vet faktiskt inte.”

• ”Jag tänker direkt på systemets utformning och framtagning, inte så mycket när man väl 
sitter när det är klart just under uppbyggnaden.”
”Jag skulle nog nästan säga att det blir utveckling eller liksom design, design spåret, 
arkitekterna.”

• ”Jag skulle säga att nio av befintliga system som utvecklas eller underhålls om det är ett 
nytt system som tas fram då är det i projekt då som påbörjas i huset.”
”Det kan man säga alla parter som är inblandade i ett projekt eller förvaltning.”

• ”Både tid och kostnad kan påverkas.” ”Krav driver ju både tid och kostnader, kraven driver 
tiden, tiden driver kostnaden.”
”Tittar du i användningssituationen så är det oftast användarna som påverkas av liksom att 
de icke-funktionella kraven att man inte har tänkt på.” ”Men sen är det i själva projekt 
genomförandet så påverkas ju de som ska implementera systemet.”

• ”Det måste ju vara användningen utav systemet även om man har funktionerna så kan det 
vara helt oanvändbara om de inte går och använda i praktiken liksom.”
”Jag tror att det är främst användarna av produkten på systemet.”

• ”Jag får nog säga pass på det.”
”Jag skulle säga användarna och kunden.”

• Från en respondent fick vi inget svar.

4.2.4 Kunden och leverantörens ansvar

Vad kunden och leverantören har för ansvar beskrivs så här av respondenterna.

• ”Här skulle jag säga att ansvaret är ju delat naturligtvis. Det handlar om att beställaren 
måste förklara vilka intentioner man har med ett system och leverantörer som utvecklar 
måste förstå och tolka det som kunden försöker att säga så att det är ett ganska delat 
ansvar.”

• ”Allt skulle jag väl säga de får sätta de begränsningarna som finns från början, sen kan 
man naturligtvis komma med förslag.”
”Ansvaret som vi har är det ju och efterfölja det här kravet, alltså så att vi gör verkligen att 
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vi håller oss inom de ramarna som är uppsatta.”

• ”Den har väldigt stor ansvar men också väldigt delat med eventuell leverantör.”

• ”Ansvar är väldigt viktigt och ansvar är baserat på krav.”
”Så ansvar är oftast en tvist med kunden. Kunden säger det var ditt ansvar och du känner 
det är kundens ansvar.”

• ”De borde ha ganska stort ansvar tycker jag. För det är ju de som ska ta emot det så får 
man inget engagemang därifrån så är det jävligt svårt för det leverera bra också.”
”Det är ju IT som har som ska ha helhets ansvaret från leverantörssidan.”

• ”Det är viktigt att de inser vikten av icke-funktionella krav och det är inte alla gånger man 
vet vad de innebär.”
”Jag tycker att leverantören har också stort ansvar och de har mandat för att till exempel 
stoppa ett projekt som där det finns brister där man har inte tagit fram kraven på ett korrekt
sätt. Där det saknas dokumentation av det icke-funktionella krav då ska det inte genomföras
tycker jag, där brister det helt enkelt.”

• ”Kunden har inte i sig stort ansvar i för sig, oftast så bör man väl hjälpa kunden att tänka 
kring de icke-funktionella kraven. Men det är kravställare så det är väldigt svårt att veta att 
man ska tänka på användbarheten eller säkerheten och sådana saker.”

• ”Ja ganska stort så klart det är de som kan säga egentligen det är de som måste kunna 
formulera det.”
”Leverantören måste vara ärlig mot kunden och säga att ni måste tala om saker som man 
inte förstår.”

• ”Vi vill ha redan från beställarsidan som vi får in att man har en tanke med att man får in 
icke-funktionella krav när man riggar upp ett projekt eller gör en ansats av en förändring 
att det finns tid till det, pengar till det och att det finns en förståelse för det.”
”Rent praktiskt om vi säger att vi leverantörer som vi pratar kundleverantör, så skulle man i 
så fall säga att vi tar fram tjänster till de som säger vi att motsvarar det här vad ni täcker 
upp det som att säga göra en projektbeställning så det är där någonstans.”

4.2.5 Förändras IFK ofta under projektet

Deras svar på om IFK förändras under projekten beskrivs så här av respondenterna

• ”Ja det gör de.”

• ”Ja det kan de absolut göra.”

• ”Nej, de är oftast svåra att ändra.”

• ”Nej, det skulle jag inte säga.”

• ”Ja, och det händer beroende på hur detaljerad kraven är, har man alldeles för detaljerade 
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krav det är där förändringar uppstår oftare.”

• ”Ja det kan man säga, vissa av dem gör det, av min erfarenhet iallafall.”

• ”I alla fall tillkommer, alltså om man inte har varit tydligt liksom med att saker och ting.”

• ”Ja det gör det, jag tänker framförallt användbarhetskrav, de ser vi som rörligt mål under 
hela resans gång.”

• Från en respondent fick vi inget svar.

4.2.6 Förändring av synsätt

Här diskuterade vi om förändringar som respondenterna skulle vilja ha om synsättet på IFK.

• ”Nej inte direkt i och med att jag har utvecklat ganska många system och har jobbat väldigt 
länge med projekt har väl jag åkt på alla dem bitar man kan göra när det gäller icke-
funktionella.”

• ”Jag är inte hundra på i och med att vi inte använder det jättemycket så är inte jag 
jätteinläst på hur man ska använda det eller hur process mallen för icke funktionella krav 
ser ut.”

• ”Nej, jag vet inte det funkar för oss iallafall.”

• ”Att man skulle ha mer standarder istället att folk kommer på egna saker.”

• ”Jag tror att det har blivit lågt prioriterat av alla liksom det är väl det som man får säga, 
man skulle behöva få upp det liksom mer, mer på agendan.”

• ”Jag kan då väl tycka att synsättet av icke-funktionella krav hamnar ju ganska långt ner i 
listan som krav som uppmärksammas det är ju så fall det, synsätt som att det kommer upp 
tidigare på agendan det kan var.”

• ”Jag skulle vilja att informationen det här med kravhantering når ut till alla och framförallt
icke-funktionella krav då, jätte viktigt som sagt.”

• ”Ja det första tror jag att man pratar om funktionella och icke-funktionella krav.” ”Jag tror 
själva begreppen funktionella och icke-funktionella krav är, det är kanske inte något man 
använder så där jätte mycket när man jobbar, man pratar mer om krav och vilka krav finns 
det på det här systemet.”

• Från en respondent fick vi inget svar.

4.2.7 Tidsbehovet

Här ville vi diskutera om respondenterna tycker att det läggs den tid som behovs på icke-
funktionella krav vid behovet.

• ”Är man tillräckligt erfaren då har man med den som en parameter i hela kravarbetet så jag
tror inte att jag ser inte det som ett problem.”
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• ”Vi tittar aldrig på de icke-funktionella kraven på det sättet, utan det är mer som ett 
ramverk som vi jobbar efter.”

• ”För oss, vi kanske lägger lite för lite och just nu så jobbar vi med ett system som är väldigt 
dåligt så just nu är det bara att vi ska hålla det vid liv.”

• ”Nej det tror jag inte, man lägger alldeles för lite tid på dem i egentligen.”

• ”Nej jag tycker det saknas resurser och kompetens i huset så mer utbildning till de anställda
i projekt och förvaltning kring kravhantering i stort och icke-funktionella krav då specifikt.”

• ”Vissa projekt ja och andra projekt nej skulle jag väl säga. Det har av min erfarenhet att det
har väldigt olika faktiskt.”

• ”Jag vet inte, det är väl tråkigare på något sätt, det är mer prat om funktionaliteten som är 
lättare.”

• ”Ja vi vill lägga mer tid på icke-funktionella, jag pratar om användbarheten mest då men vi 
sätter det under icke-funktionella krav då. Vi vill lägga mer tid där för att nyttja de, vi 
känner oss och vi tror att vi får väldigt ut av det så det är den kompetens som efterfrågas av 
oss till stor del.”

• Från en respondent fick vi inget svar.

4.3 Hantering av IFK
Vi har delat in hanteringen i sju rubriker för att enkelt kunna jämföra de olika teman vi har frågat 
om. 

4.3.1 Fångst

Alla är överens om att man fångar kraven genom att kommunicera med kunden och det sker i ett 
tidigt skede. ”Oftast sker det intensivt i början av projekt då.”. ”Vi har tät kommunikation med 
verksamheten i början av projektet.”.

Några nämner olika tekniker som intervjuer, workshops och modeller. ”Man försöker alltid hålla 
någon sån workshop, krav insamling, där krav fångas tidigt och där finns det oftast med.”.

Ett flertal nämner också att kraven fångas under hela projektet eftersom man jobbar iterativt. 
”Under hela resan, så mycket som möjligt.”.

En står ut lite genom att säga att man aldrig pratar specifikt om IFK utan mest om tekniska krav där 
kundens kompetens ligger. Man måste fråga om IFK, kunden tar aldrig upp dem. Så här säger 
respondenten att det går till ”Först genom att prata med kunden om det som inte står på deras 
kravspec från början och sen med erfarenhet.”.

4.3.2 Analys

Om hur analysen av IFK går till och när så fick vi dessa svar:
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• ”Det beror alldeles på hur viktigt det icke funktionella kravet är.”

• ”Nej vi följer de bara, vi behöver inte analysera de egentligen.”

• ”Väldigt lite skulle jag säga.”

• Vi fick inget svar.

• ”Det blir inte så mycket analys men om det sker är det tillsammans med arkitekten.”

• ”Under granskningsmöten så diskuterar med frågorna som de har och om det är nåt 
formulering som de inte tycker om, så formulera om, skriva rätt, göra om.”

• ”Det görs när man går igenom kraven för att se vad som påverkar designen.”

• ”Man vill ju helst att de är mätbara och bara innehåller ett krav.”

• ”Gemensamt analys med fokus på lösa uppgiften.”

4.3.3 Dokumentering

Diskussionen om hur och när man dokumenterar var en svår fråga att svara på eftersom 
respondenterna säger att varje projekt är unikt. Många har dokumenterat på flera olika sätt eftersom 
de varit verksamma i flera olika projekt. Ett urval ser ni nedan.

• ”Oftast så har man någon form av arkitekturskiss och det är ju bra för både kunden och för 
oss själva.”
”Det behöver oftast inte var jättedetaljerat utan den dokumentation som är bäst det är den 
som är tillräckligt enkel för att man ska förklara väldigt mycket och tillräckligt enkelt för att
det ska vara enkelt att underhålla.”

• ”Det är väldigt olika från projekt till projekt alltså, så att det är. Oftast så dokumenteras de 
inte, där bara finns där.”
”Det är ju också i kravställningsfasen eller om det blir nån ändring eller nåt missförstånd.”

• ”Precis som alla andra krav.”

• ”De är inbakade in i de vanliga kraven men man definierar på samma sätt som de andra.”

• ”Så icke-funktionellt krav blir eget objektiv i det här, systemets som man kan dra relationen 
till olika användningsfallet eller vad den är kopplat till.”

• ”Vi använder ju den här mallen då som vi hämtar från sharepoint verktyget, och där kan 
man då spara dokumenten och checka ut sen för och göra sina ändringar och sen checka in 
igen så att alla ser de ändringar som du har gjort”
”Sen har vi verktyget Enterprise Architect.”

• ”Jag har varit med om allt från det att det dokumenteras i Excel till att det är liksom 
dokumenteras som post-it lappar.”
”Men man är också ju med om att de hakas på kring de funktionella kraven när vi 
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implementerar det till user stories”

• ”IFK skrivs in i Enterprise Architect vilket ger spårbarhet och möjlighet att koppla IFK till 
användningsfall.” 
”Sedan exporteras allt till Word och Excel dokument och skapar en sorts baseline överallt.”

• ”Vi har en mall, ett dokument kan vi säga som innehåller icke-funktionella krav.”
”Sen så har vi user storiers.”

4.3.4 Prioritering

Hur och när de prioriterar IFK beskrivs så här av respondenterna.

• ”Man kör det efter erfarenhet plus att jag menar icke-funktionella krav som kommer upp i 
projektet dem får oftast en hög prioritet i sådana fall och kräver det.”

• ”Det gör vi inte. De lever med i alla ärenden kan man säga.”

• ”Ja vi prioriterar inte jättemycket utan det är snarare kunden som prioriterar om det är 
någonting.”
”Vi har jämna avstämningar med våra kunder.”
”Bara använda sunt förnuft och applicera den kunskap som vi har istället för att prioritera.”

• Inget svar på frågan.

• ”Det har jag nog aldrig gjort faktiskt men om vi säger att man kopplar de till vissa 
användningsfall eller då hakar ju de på prioriteten som användningsfallet får.”

• ”Så fort vi har dokumenterat alla de icke-funktionella krav som finns för ett projekt till 
exempel då måste vi sätta ner oss med verksamheten och gå igenom alla kraven.”

• ”De gånger man kopplat IFK till en user story så sker det automatiskt när man prioriterar 
dessa.” 
”När de varit fristående har de delarna prioriterats för sig i iterationerna.”

• ”Vi gör ganska lågt prioriterat kan jag säga alltså de blir lika viktigt till slut.”

• ”Vi har product owners i den agila världen, en eller flera för varje projekt och det är de som
prioriterar vad som utvecklas.”

4.3.5 Ändring

Att ändra IFK kan ske i under två olika omständigheter. Antingen under utveckling eller under drift 
och tillvägagångssätten skiljer sig åt.

• ”Förändring blir bara en ny user story som åker in i en planerad sprint.”
”När man kommer in i ett förvaltningsläge då är det en change board som ofta går igenom 
alla ändringar.”

• ”Men vi får påtala det liksom att, det är inte vi som sätter kraven vi följer ju kraven.”
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• ”Vi har en produktägare som vi pratar med när det behövs och om det inte behöver gå via 
henne utan vi har kontakt med dem som när det rör en viss funktion så pratar vi med dem 
egentligen, direkt med slutanvändarna.”
”När som helst.”

• ”Jag gör inte så, jag skickar och sen frågar kunden ”innan vi går vidare du måste ha 
godkänt de ändringar som har hänt och ändringarna är i en annan färg än det vi hade 
pratat om första gången till exempel.”.”

• ”Säger vi att något har blivit produktions satt och som då ska det till en change request, för 
att vi ska gå in och förändra våra saker”
”Men om det är fortfarande det är under utveckling då är det bara gå in eller oftast iallafall
göra ändringar.”

• ”Det här är också svårt när det är fastställt version om det är godkänd krav och det dyker 
upp nya krav, det här måste vi ändra på då måste man ha så här CR [change request] 
däremot om det inte är fastfällt där är lättare och ändra, då är det fritt liksom.”

• ”De är med i ändringshanteringen precis som funktionella krav när de, när vi vill inser att 
krav förändras då måste vi dokumentera att det är förändrad också.”

• ”Det är som alla andra krav skulle jag säga alltså de måste ändrings hanteras i form av 
godkänna ändringen och göra en granskning utav med alltihopa liksom.”

• ”Vi ändrar de i form av att hur jag ska säga, är det ett dokument så går vi in och ändrar det 
och vi har en version av ett dokument så skriver vi en kommentar nu är det ändrat här och 
här i version. Är det en user story som inte är utvecklad så skriver bara om det rakt upp och
ner. Är sån som är utvecklad så skriver vi ett nytt krav.”
”Det är löpande hela tiden.”

4.3.6 Kundernas inställning

Kundernas inställning visade sig var en svår fråga att svara övergripande på eftersom alla kunder är 
olika. Dessutom jobbar vissa respondenter mot externa kunder och andra mot interna vilket ger en 
skillnad i kännedom om systemen och relationen till kunderna.

• ”Ja det kan vara en utmaning i vissa fall kanske inte kunden själv kan förstå 
konsekvenserna och en utmaning som leverantören får med vissa icke funktionella krav.”
”Produktägaren är alltid från kunden så kunden är ju en del av ett agilt projekt alltid.”

• ”Vi diskuterar aldrig icke-funktionella krav i mina projekt kan man väl säga.”

• ”De säger inte så mycket om det utan de... Det är väl mer underförstått att saker ska 
fungera.”

• ”Icke funktionella krav det är väldigt svårt att fånga från kunden och man får inte ställa för 
många frågor för de har inte hur mycket tid som helst.”
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• ”De brukar fokusera mer på kanske svarstider.”
”Så det skiljer otroligt mycket, det gör det.”

• ”Det här är jätte svårt för beställare och liksom och förhålla sig till ju med ofta vill de ha en
lösning men de är inte liksom är med på matcherna att man måste ta fram alla de här 
sakerna för att det ska bli ett bra system.”

• ”Ganska ytligt.”
”Nej generellt skulle jag säga att det inte är så att de har koll.” 

• ”De har väl inte riktigt förstått.”
”De kan förstå sina saker att man måste säga hur många användare och så där det blir lite 
konstigt ibland när man ser hur svårt få ur de liksom bra formuleringen liksom.”

• ”Det är en mognad skulle jag väl säga det är något som man efterfrågar mer och mer. Ökat 
behov det skulle jag väl säga.”

4.3.7 Tankar om förändring av hanteringen

Respondenternas svar om de skulle vilja förändra något med deras hantering av IFK gav dessa svar.

• ”Inte vad jag kan komma på.”

• ”Nej, inte någon riktig förändring.”

• ”Nej.”

• ”För jag har faktiskt föreslagit det till mitt företag att varje gång man gått igenom ett 
projekt man kör en analys, skriftligt alltså som en rapport. Där i den det står alla plan man 
gått igenom och varför.”

• ”Utbildningsinsatser och användningen av standarder skulle jag väl säga.”

• ”Jag skulle önska att göra icke-funktionella krav mer synligt då dels hos verksamheten och 
dels hos oss själva kravanalytiker och projektledare och alla andra IT roller i huset.”

• ”Det kan jag inte svara på. Har varit i projekt där jag skulle vilja förändra och i andra där 
det fungerat alldeles utmärkt.”

• ”Jag vet inte. Viktigast är att man gör dem mer prioriterade, mer resurser tidigt på dem men
hanteringen är inte ett problem egentligen.” 

• ”Vi behöver bli bättre på att kravställa drift, server och support som vi har via en extern 
leverantör.”
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5 Analys
Vi analyserar utifrån de forskningsfrågor vi har ställt. Börjar med de tre delfrågorna eftersom de 
tillsammans ska svara på själva huvudfrågan.

5.1 Hur ser organisationen på agila projekt?
Sju personer uttrycker sig positivt om agila projekt men ingen uttrycker sig negativt. En säger sig 
sakna generell uppfattning och en ger inget direkt svar men tar upp den negativa aspekten att det är 
svårt att beräkna vad det kommer att kosta eftersom man inte vet hur lång tid det kommer ta. 
Överlag är det ett positivt omdöme. Som en respondent uttryckte det ”Det är ju överlägset att man 
faktiskt levererar ett system som kunden vill ha i rätt tid.”.

En sammanställning av fördelarna syns i tabell 3 nedan.

Antal Fördel Antal Fördel

4 Kommunikation (före dokumentation) 1 Produktägaren med och prioriterar

3 Hittar problem tidigt 1 Jobba i team

2 Åtgärdar problem snabbt 1 Empirisk processkontroll

2 Bygger mindre delar 1 Tidig planering och organisering

1 Bättre anpassat till verkligheten 1 Bättre kontroll på informationen

1 Snabbare i gång att jobba med den 
huvudsakliga leveransen

1 Dagliga möten och avstämningar

Tabell 3: Fördelar respondenterna nämner med agila projekt

Den fördel som nämns mest är kommunikation och agila metoder prioriterar muntlig 
kommunikation över dokumentation. Dels med kunden dels inom teamet. Tanken är att man ska 
prata om det man behöver här och nu. En respondent nämner under intervjuerna att en involverad 
kund är avgörande för ett lyckat projekt vilket en studie håller med om (De Lucia & Qusef 2010). 
Det är lätt att förstå eftersom man bygger åt kunden och man måste förstå vad kunden vill ha. Så 
kunden dyker upp överallt i projektets gång. Man fångar kraven genom att prata med kunden, 
analyserar och dokumenterar dem så att kunden förstår dem, kunden sköter prioriteringen i de flesta
fallen och ändringar önskas eller godkänns av kunden. Kunden är central i agila projekt. 

Den utmaning som nämns oftast är att kunden har svårt att acceptera det agila konceptet. De förstår 
det inte, de har dåliga erfarenheter eller det ger inte den trygghet kunden önskar. En respondent 
nämner att man inte har obegränsad tillgång till kunden. Det stämmer överens med den forskning 
som säger att kunden inte alltid är kompetent och inte alltid tillgänglig (Racheva, Daneva, Sikkel, 
Herrmann & Wieringa 2010). Även Ramesh (2010) som beskriver agila utmaningen pekar på 
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samma sak. Två respondenter nämner att de själva tar hand om vissa bitar som att skriva IFK som 
kunden inte varit inblandad i. Det problemet tas upp i studie som säger att vissa kunder förväntar sig
att utvecklarna tar ett större ansvar (Racheva, Daneva, Sikkel, Herrmann & Wieringa 2010). 

En sammanställning av nackdelarna syns i tabell 4 nedan.

Antal Nackdel Antal Nackdel

2 Möten tar tid från utvecklingen 1 Snabba leveranser när man har lagar att 
förhålla sig till

2 Svårt att få kunden att acceptera det 
agila konceptet

1 Bedrivs bara i en del av företaget eller 
processen

1 När det inte anpassas 1 För mycket dokumentation

1 När möten används till annat än själva 
syftet

1 Dåligt specificerade krav

1 Väldigt personberoende 1 Svårt att uppskatta tid och pengar

1 Höga krav på individen rörande det 
sociala och kommunikationen 

1 När man sitter i en tung organisation

Tabell 4: Nackdelar respondenterna nämner med agila projekt

Vi finner att alla respondenter på ett eller annat sätt nämner kommunikation. Det kan vara som ett 
bra exempel eller ett dåligt. Som en respondent uttrycker sig om ett projekt som inte fungerade 
optimalt ”Men det var det specifika projektet, och så finns det andra projekt har jag tyckt att det 
har fungerat alldeles utmärkt.”. Sen att alla har lite olika syn är inte förvånande då de själva säger 
att alla kunder och projekt är olika samt att de kommer från organisationer i olika branscher. Några 
bygger i huvudsak åt externa kunder medan andra i huvudsak åt interna kunder.

Det leder in på det som en respondent nämnde att agila metoder ställer höga krav ”Man ställer 
ganska högt krav på viss typ av, med social, att det liksom funkar att prata och kommunicera väl 
liksom så är det nog. Det blir väldigt tydligt nån som inte fungerar inom sammanhanget och känner
sig anklagad typ.”. Att agila metoder ställer högre krav på utvecklarna påpekas i en studie (De 
Lucia & Qusef 2010).

Överlag om man ska sammanfatta fördelarna får man en större kontroll med en agil process. Hittar 
och åtgärdar problem tidigare, bättre kontroll på informationen, regelbundna avstämningar och bra 
anpassningsmöjligheter. Nackdelarna kommer mer från dålig styrning av projektet. Möten som inte 
ger något, icke anpassade metoder, för mycket dokumentation, dåligt specificerade krav eller bara 
bedrivs i en del av processen. 

Stödet det ger uppfattas positivt. Det finns delar som ibland är problematisk med det är i specifika 
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projekt och inte grundat i metoderna. En stor fördel som även nämns av en respondent är att man 
ständigt ska förbättra sättet man jobbar på ”Att man tar inte en process och kör den liksom rakt in i 
kaklet utan man väljer en process sen anpassar man den efter tiden för att passa bra under tiden, 
bra över tiden.”. 

5.2 Hur ser organisationen på IFK?
Hur respondenterna ser på och definierar IFK fick vi olika svar på, men de flesta var överens om att 
IFK är lika viktiga som FK och såg dem som ett krav som alla andra krav. Några respondenter 
menade att IFK är svåra att få grepp om eller man tänker inte på dem lika mycket, något som 
(Ramesh 2010) ser som ett problem att man ignorerar dem eller att de hamnar längst ner i 
kravlistan, något som kan påverka projektet längre fram. Det överensstämmer med det som den 
studie som säger att FK har bra stöd medan IFK är en eftertanke i agila metoder (Meas, 
Viswanathan & Padmanabhan 2008).

Två respondenter tar upp begreppet FURPS+ som de använder för att identifiera IFK och det är 
något som Eriksson (2008) tar upp som ett sätt att identifiera IFK. Respondenterna använder de 
mallar som finns i deras organisation och det var något som funkade för dem. Anledningen att de 
använde FURPS+ var att de jobbade tidigare med det traditionella tänkandet innan de gick över till 
agila metoden. De såg FURPS+ som en grund som de gärna vill ha för att jobba med 
kravspecifikation. 

Fem av nio respondenter tyckte att alla inblandade i projektet kan påverkas av IFK och deras 
påstående kan vi koppla till agila principer och värderingar (Agile Alliance, 2001). En respondent 
tyckte att Scrum-mastern, användarna och arkitekterna som påverkas av IFK. En Respondent tyckte
att utvecklarna påverkas mest och det är något som vi kan koppla till en agil princip som säger att 
utvecklarna bär ansvar för IFK (Agile Alliance, 2001). En respondent tyckte att tid och kostnad kan 
påverkas och det är något som Eriksson (2008) ser som en stor påverkan på projektet, om en IFK 
identifieras senare kan det både påverka kostnaden och tiden i projektet. 

Vem eller vilka som bär ansvaret för IFK tyckte åtta av nio att leverantören och kunden har lika 
stora ansvar för IFK och det är något som vi kan bekräfta från (Agile Alliance, 2001) som inte har 
något speciellt teknik för att redogöra ansvaret utan att det ska ske i samarbete med varandra. 
Viktigt att nämna är att utvecklaren har fortfarande ansvar för att implementera och ta hänsyn till 
IFK under projektet (Agile Alliance, 2001).

Sju av nio tyckte inte att det läggs tillräckligt tid på IFK som vi kan bekräfta från (Ramesh 2010) 
som tar upp att IFK försummas och inte läggs tillräckliga tid på som längre fram i projektet kan 
bidra till problem. En respondent som svarade med att ”det saknas resurser och kompetens eller att 
man inte hinner med IFK”. Hans svar kan vi återigen koppla till Ramesh (2010) som säger att man 
har mest fokus på FK krav, eftersom man följer kundens krav från början så därför IFK glöms bort. 

Sammanfattningsvis kan vi säga att respondenterna tycker att IFK är lika viktiga som andra krav 
även om de är svåra att få grepp om. Tänker man inte på dem så är det svårt att lyfta upp de tidigt i 
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projektet och komma ihåg att prioritera dem. Alla inblandade i projektet kan påverkas på något sätt 
av IFK, det gäller från kundsidan, användarsidan och utvecklingssidan. Tid och kostnad är en del av
projektet som påverkas mest fast man inte tänker på det. I det agila tänkandet kan man inte lägga 
ansvar på den andra parten. Kunden ska vara tydlig med sina krav och ha en tanke om IFK och från 
leverantörssidan ska man komma med förslag och vara ett stöd till kunden. Utvecklarna som 
implementerar systemet bär ansvaret för att få med IFK under projektets gång.

5.3 Hur hanterar organisationen IFK?
Hantering av IFK består av flera delar och det finns både likheter och skillnader i hur 
organisationerna gör. Agila metoder bygger på att de ska anpassas så eftersom organisationerna, 
kunderna och projekt är olika så ska det vara skillnader. 

Fångsten är alla överens om att det sker genom kommunikation med kunden i ett tidigt skede. De 
skillnader som finns är lätta att förstå med tanke på de olika krav organisationerna har på sig. Vissa 
styrs bland annat av svenska lagar (de räknas som IFK), en respondent kallar det en tyngre 
organisation. Det finns ingen flexibilitet när det kommer till lagar. Några jobbar med interna 
återkommande system medan andra jobbar med externa som hela tiden byts ut. 
Det alla nämner som positivt är kommunikationen med kunden, det ger tydligare mer lättförståeliga 
krav. En respondent säger ”Det är som jag sa tidigare att ett krav för att ett agilt projekt ska vara 
lyckat det är att man har kunden med i projektet.”. Den nackdel som berörs av alla på något sätt är 
när kommunikationen med kunden inte fungerar. Någon nämner att kunden inte har tid att prata, 
några att kunden inte förstår eller som en respondent uttrycker det ”Ibland finns det inte, ibland 
finns inte personen på plats de är lediga till exempel”. Det återspeglas i forskningen. Ramesh 
(2010) nämnde bristande kommunikation som en av de två stora utmaningarna. Wieringa et al 
(2013) ger också stöd åt det när de undersökte stora och globala projekt. Även en studie rörande 
små projekt kom fram till samma sak (Racheva, Daneva, Sikkel, Herrmann & Wieringa 2010).
Oberoende av organisation så är alla intresserade och inser vikten av en bra kommunikation. Det är 
en förutsättning för ett bra projekt. Svårigheten ligger i att fånga alla krav och inte bara en del. Det 
finns forskning som visar att kundens oförmåga leder till att IFK inte diskuteras (Ramesh 2010) och
det bekräftas av våra intervjuer.

Analysen varierar från att det i princip inte sker till att kravet ska skrivas så att de är mätbara och 
bara innehåller ett krav. Även här kan man se organisationernas skillnader som orsak. De som sitter 
i tyngre organisationer har mer regler och riktlinjer medan mindre team bara behöver bry sig om att 
teamet förstår. Det kan knytas till dokumentation eftersom det är där allting skrivs ner. Om det styrs 
av lagar måste det skrivas så att alla förstår och det ska leva vidare för en eventuell framtida 
granskning. Mindre projekt har inte alls samma behov. Alla dokumenterar de IFK som fångas. 
Några knyter IFK dem till FK, en annan dokumenterar de precis som alla andra krav, några 
modellerar i ett program som heter Enterprise Architect. En respondent förklarar det ”Icke-
funktionellt krav blir eget objekt i det här, systemets som man kan dra relationen till olika 
användningsfallet eller vad den är kopplat till.”.
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Organisationerna dokumentera IFK efter deras egna behov med den metod som passar dem bäst. 
Problemet med att kunden inte förstår kan motarbetas här. Ett sätt är genom att modellera IFK vilket
kan öka kundernas förståelse. Några har svarat att de gör det. Ett annat alternativ är att koppla dem 
till FK som flera respondenter gör. Som det uttrycks i en studie så har agila metoder brister när det 
gäller identifiering, modellering och deras koppling till FK (Farid & Mitropoulis 2012).

Prioritering görs på lite olika sätt beroende på vilken metod man använder sig för att dokumentera. 
Knyter man IFK till FK sker det automatisk när man prioriterar sina user stories. Andra har det som 
fristående krav och prioriterar det tillsammans med kunden. Här finns det ett problem som tas upp 
av flera respondenter. Det är att kunden inte förstår vikten av kravet, en respondent uttrycker sig så 
här ”Ja det kan vara en utmaning i vissa fall kanske inte kunden själv kan förstå konsekvenserna 
och en utmaning som leverantören får med vissa icke funktionella krav.”. Det är någonting som 
återspeglas i forskningen (Ramesh 2011; Racheva, Daneva, Sikkel, Herrmann & Wieringa 2010). 
Kunden är den som prioriterar kraven och förstår den inte konsekvenserna är det en problematisk 
situation. Två av våra respondenter gav uttryck för att de hjälper till med prioriteringen vilket vissa 
kunder räknar med enligt forskning (Racheva, Daneva, Sikkel, Herrmann & Wieringa 2010). Ett 
annat problem med att kunden inte förstår konsekvensen tar en respondent upp ”I min mening är 
det IFK som stryks först, de är ganska relativa egentligen.”. Som exempel tar han upp att man kan 
bygga en applikation för 200 användare fast det riktiga antalet är 2000 användare och man hoppas 
att det går att anpassa i slutändan. Anledningen är att det blir billigare och budgeten styr väldigt 
mycket.
Prioritering är inget konstigt i sig utan hanteras efter situationen, problemet ligger i kunskapen hos 
den som prioriterar. Kunder har inte samma kunskaper om konsekvenserna som utvecklarna har. 
Majoriteten är nöjd med prioriteringen. De har anpassat sig efter verkligheten.

Ändring av krav har ingen respondent problem med och alla säger samma sak. De kan ändras när 
som helst. Sker det under utveckling är det bara att ändra. Antingen genom att skriva om det eller 
skriva en ny user story beroende om det utvecklats eller ej. Om det handlar om förvaltning gör man 
en change request till change board. Alla betonar att kunden är inblandad i dessa delar.
Agila metoders är framtagna för att hantera förändringar och det används väldigt likt i alla 
organisationerna.

Kundernas inställning till IFK är varierande men alla respondenter har upplevt problem. Det är 
saker som att de är okunniga om dem, inte förstår dem och inte kan svara på frågor om dem.”Så jag
tror att det kan vara svårt för kunden att förstå effekten av vissa icke funktionella krav, eller 
konsekvensen ska jag säga.” säger en respondent.
Det är en del av kommunikationen som togs upp tidigare i stycket om att fånga graven. Att kunden 
inte förstår. En av de saker som forskning har visat (Racheva, Daneva, Sikkel, Herrmann & 
Wieringa 2010).

Förändring av hanteringen av IFK är det fyra respondenter som kommer med konkreta önskemål 
medan de andra inte ser något behov. Två vill lära sig mer, en vill göra det synligare i verksamheten
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och en vill kravställa bättre mot en extern leverantör.
Respondenterna är överlag nöjda med hantering av IFK. Vissa ser utrymme för förbättring men det 
är inga stor brister som ska rättas till. 

Hanteringen i organisationerna fungerar bra för respondenterna. De har anpassat sina metoder efter 
omständigheterna. Vissa har kommit längre än andra och känner sig helt nöjda med sina metoder. 
Det som genomsyrar allt är hur kritiskt det är med kommunikationen med kunden. Alla gillar det 
här att man fokuserar på kommunikation och alla ser det som en utmaning. Det gäller att hitta 
metoder för att underlätta den så mycket som möjligt.

5.4 Vilken roll har IFK i agila projekt i organisationer?
Alla respondenter är överens om att IFK är viktiga för att de finns med i alla projekt och utvecklare 
måste ta hänsyn till dem. Helst vill man fånga dem tidigt vilket är klokt då de ligger till grund för 
val av arkitekturen som bestäms i början av projektet (Ameller, Ayala, Cabot & Franch 2013). 

Alla respondenter talar positivt om fokuseringen på kommunikation i agila projekt. Utan 
kommunikation blir det problem och en respondent säger att ”Det är som jag sa tidigare att ett krav
för att ett agilt projekt ska vara lyckat det är att man har kunden med i projektet.”. De Lucia & 
Qusef (2010) drar slutsatsen att hemligheten till en lyckad kravhantering är samarbete med kunden, 
skickliga utvecklare och erfarna projektledare. Annan forskning har dragit slutsatsen att kunderna 
inte alltid är kompetenta att förklara kraven eller prioritera (Racheva, Daneva, Sikkel, Herrmann & 
Wieringa 2010). Respondenterna har uppgett att det uppstått problem när antingen kunderna varit 
otillgängliga, okunniga eller leverantörernas projektledare använt olämpliga metoder. 

Det agila manifestet gör gällande att det är upp till utvecklarna att fånga krav, de skiljer inte på FK 
och IFK (Agile Alliance 2001). Forskning säger att agila metodernas förhållningssätt till IFK är 
dåligt definierade enligt (De Lucia & Qusef 2010). Det är alltså upp till utvecklarna att känna till 
alla typer av krav, både FK och IFK, och utveckla passande metoder för att hantera dessa. Det 
tycker vi att respondenterna gjort. Alla har varit medvetna om det, de respondenter som är helt 
nöjda säger att de har full koll på läget på grund av deras erfarenhet medan andra har saker de vill 
förbättra.

IFK har en viktig roll i agila projekt men omständigheterna avgör hur synliga de är och vilket stöd 
de får av metoder. Den problematik som finns handlar mer om att personerna saknar kunskap om 
hur man ska hantera de problem som kan uppstå. 
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6 Diskussion 
IFK har brister i agila definitionen och agila metoder enligt några studier (Farid & Mitropoulis 
2012; Meas, Viswanathan & Padmanabhan 2008; De Lucia & Qusef 2010). Det agila manifestet 
pratar bara om krav utan att dela upp dem i olika typer och erbjuder inga metoder för att hantera 
dem (Agile Alliance 2001). Det är enkelt att säga att forskningen stämmer och den har en poäng 
men vi håller inte med om den grundläggande premissen. Agile Alliance (2001) är mer ett 
förhållningssätt än en verktygslåda. De säger helt enkelt att utvecklarna har ett ansvar att fånga 
kraven, ingenting om hur det ska gå till. Man ska välja en lämplig metod för varje projekt och visar 
det sig att den inte var så lämplig ska man ändra metoden. Det finner vi att våra respondenter har 
gjort. De har anpassat sig efter sina behov och alla har anledningar till sina val. Största delen vill 
inte förändra sin hantering utan är nöjda.
Samtidigt måste man nämna att flera önskar att man lyfter fram IFK mer, lägger mer tid på dem 
eftersom de helt enkelt är svåra att få grepp om.

Ramesh (2010) tar upp att man hoppar över att prata om IFK för att kunden saknar kunskap, 
förståelse eller inte har tid. Wieringa et al (2013) säger att det finns ett behov av dokumentation i 
stora och globala projekt för att det inte rent praktiskt fungerar med en nära kommunikation. 
Racheva, Daneva, Sikkel, Herrmann & Wieringa (2010) skriver om små projekt att kunden 
förväntar sig att utvecklarna prioriterar åt dem. Allt det här handlar om kommunikation på något sätt
och det handlar inte egentligen om problem med metoder. Det handlar om inställning, båda parter 
måste jobba för att kommunicera på en nivå som fungerar. Anpassningen måste göras i alla projekt. 
Om det hjälper att modellera kraven, både FK och IFK, så är inte det att göra avsteg från ett agilt 
angreppssätt. Enklast att illustrera det är att ge ett exempel om dokumentation. Agile Alliance 
(2001) säger att man ska prioritera kommunikation framför dokumentation. Det innebär inte att det 
är fel att dokumentera utan att man gör det vid behov.
Respondenterna gör så, de dokumenterar det som behövs i deras projekt efter deras behov. De har 
bra förklaringar till varför. Som en respondent som sa att det är en tung organisation med många 
lagar att ta hänsyn, de måste dokumentera noggrant.

De Lucia & Qusef (2010) säger att agila metoder ställer högre krav på utvecklarna och det säger 
även en respondent. Två respondenter säger att de inte upplever några problem i agila projekt tack 
vara deras långa erfarenhet. En respondent säger sig ha varit inblandade i projekt där han velat 
förändra saker medan andra fungerade perfekt. 
Vi håller med om att det ställer högre krav på utvecklarna och då speciellt projektledaren. Känner 
personen sig hemma med IFK väljer han/hon metoder för att hantera dem på ett bra sätt. 
Exempelvis så har respondenter nämnt problemet med att kunderna stryker IFK först för att de inte 
förstår vikten av dem och av samma anledning har svårt att prioritera dem. Ett alternativ är då att 
koppla IFK till FK (user stories) så att när man prioriterar ett FK krav som är lätt att förstå kommer 
IFK med automatiskt. Agila metoder kommer alltså inte med en verktygslåda med metoder utan det 
är upp till varje projektledare att ta med sin egen. En respondent nämnde vid ett flertal tillfällen 
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orden ”empirisk processkontroll”. Det innebär att man anpassar sina processer efter sin erfarenhet 
av vad som fungerar. Man utvärderar teamets arbetssätt regelbundet. Hur man jobbar kan alltså 
förändras under projektets gång. Det speglar det agila synsättet att förändring är något positivt och 
då är det väldigt klokt att inte ha ett antal fördefinierade godkända metoder.

De problem som studierna tar upp har våra respondenter också upplevt i olika grad och frekvens. 
Men sen har de hanterat och löst dem. Det är alltså ett personrelaterat problem och inte ett agilt 
problem.
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7 Slutsats
Målet med studien var att besvara vår huvudfråga och efter att ha intervjuat våra respektive 
respondenterna kan vi säga att vi har uppnått målet med studien. 

• Vilken roll har IFK i agila projekt i organisationer och är den problematisk?
Studien visar att IFK har en viktig roll i agila projekt och det är omständigheterna som avgör
hur synliga de ska vara och vilket stöd de ska få. Vi kan inte se IFK som problematisk i agila
projekt även om de är svåra att hantera, luddigt skrivna, svårt att får grepp om eller man inte 
tänker så mycket på dem. Respondenterna har bra koll på IFK utifrån deras erfarenheter, 
samt det fungerar för dem men de vill gärna förbättra sig hela tiden. 

Vi har även besvarat våra delfrågor som vi har valt att skriva i punktform och varje punkt motsvarar
en del fråga.

• Hur ser organisationen på agila projekt?
Resultatet visar att respondenterna trivs med att jobba i agila miljöer och ser 
kommunikationen som den största fördelen med att jobba agilt, samt att kunden är med och 
tycker till. En utmaning som kan finnas är att kunden kan ha svårt att acceptera det agila 
konceptet p.g.a. att de kanske har dåliga erfarenheter eller inte känner den trygghet de 
önskar. Överlag kan man sammanfatta att man har större kontroll över processen, hittar samt
åtgärdar problem tidigare och bättre kontroll över informationen. 

• Hur ser organisationen på IFK?
Respondenterna är överens om att IFK är lika viktiga som andra krav och det är viktigt att 
man fångar in dem tidigt i skede. Det visar även att det är delat ansvar att man ska ta hänsyn 
till IFK. Leverantören ska fråga och ta upp IFK och kunden skall lyssna och svara på 
frågorna. Att man inte alltid lyfter upp IFK tidigt kan bero på att de är otydliga, svåra att få 
grepp om och man prioriterar de krav som är uppsatta från beställarens sida. 
Studien visar att kundernas inställning till IFK varierar men upplevs som problematisk från 
respondenterna. Det kan bero på att kunderna är okunniga, inte förstår IFK eller är otydliga 
med sina krav. Kommunikationen kan vara ett problem eftersom man inte förstår varandra 
eller kunden inte är alltid tillgänglig som man önskar.

• Hur hanterar organisationen IFK?
Studien visar att respondenterna är nöjda med deras syn och hanteringen av IFK, det 
fungerar för dem. Man fångar kraven i ett tidigt skede med de möten man har med 
intressenter i projektet. Hanteringen och fångsten av IFK skiljer sig från projekt till projekt 
och från organisation till organisation. Det visade sig att organisationerna har egna arbetssätt
att följa. Det finns lagar som vissa organisationer måste följa och det är något som 
prioriterats ganska högt.
Alla organisationerna hanterar förändringen av kraven under projekten enligt agila principer.
När projektet är klart och systemet har gått in i förvaltning är det mer komplicerat att lägga 
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till nya krav. Enligt respondenterna ska nya krav specificeras med en change request som 
behandlas av en change board för att godkännas eller avslås. 

7.1 Förslag till vidare studier
Kravhanteringsprocessen är ett brett område och det finns mycket forskning kring krav och 
kravhanteringen som vi har nämnt tidigare. Det var intressant och lärorikt att göra en studie om 
icke-funktionella krav och vi hoppas att det görs fler studier kring ämnet för att undersöka 
betydelsen av IFK i ett lyckat projekt. 

I studien hörde vi mycket om kommunikation och hur viktigt det är att ha en fungerande 
kommunikation med kunden. Det nämndes ofta att kunden inte är så insatt i IFK och att kunden 
tänker mest på användbarheten hos systemet. En vidare forskning som vi rekommenderar är att 
studenter som väljer att skriva om IFK kan intervjua kunder istället för leverantörer av system. På 
detta sätt kan man få höra deras syn på IFK.

7.2 Vad har vi bidragit till
Vi har med hjälp av studien visat att agila metoder funkar i många olika miljöer. Våra respondenter 
tycker om att jobba med agila metoder, något som de ser positivt på. Det kan ibland finnas problem 
med agila metoder beroende från projekt till projekt eller arbetssättet men de är fortfarande 
hanterbara. Vår studie säger att tidigare forskning är missvisande, det är inte ett problem med agila 
metoder utan det är personerna inblandade i projektet som saknar kompetens om hur man hanterar 
olika utmaningar.

Studien visar även att IFK är lika viktiga som FK som man tidigt i projektet ska få grepp om. Alla 
respondenter är överens om att IFK är viktiga men ibland kan de vara svåra att få en helhetsbild 
eller att man inte ger dem så mycket tid i projektet. Respondenterna tycker generellt att IFK funkar 
bra för dem i deras organisation även om det ibland fanns önskemål om att lägga mer tid på dem. 
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9 Bilagor

9.1 Bilaga A – Intervjuguiden
En semistrukturerad intervju som vi spelar in. Vi uppskattar att det tar max en timme att genomföra 
intervjun. Vår tolkning av svaren kommer att skickas ut till den som intervjuats för att ge 
möjligheten till rättelser.  Alla som intervjuats kommer få en kopia på den färdiga C-uppsatsen. Alla
personer och organisationer behandlas anonymt

9.1.1 Fakta om intressenten

• Namn

• Organisation/avdelning

• Titel/arbetsuppgifter

• Huvudsakligt ansvarsområde

9.1.2 Agila projekt

1. Hur länge har du arbetet med agila projekt?

2. Arbetar ni efter någon agil metod?

3. Det finns små, medel och stora projekt, vilka varianter har du varit inblandade i?

4. Vilken uppfattning har du av agila projekt?

a) Vilka fördelar upplever du?

b) Vilka nackdelar upplever du?

9.1.3 IFK synsätt

5. Hur ser ni på IFK?

6. Hur definierar ni IFK?

a) Hur många typer av IFK använder ni?

7. Förändras de ofta under projektets gång?

8. Vilka påverkas främst av icke-funktionella krav?

9. Vad påverkas främst av icke-funktionella krav?

10. Vilket ansvar har kunden för icke-funktionella krav?

11. Vilket ansvar har organisationen för icke-funktionella krav?

12. Finns det några förändringar du skulle vilja göra i synsättet av icke-funktionella krav?

13. Motsvarar den tid som läggs på icke-funktionella krav behovet?
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9.1.4 IFK hantering

14. Hur fångar ni in de icke-funktionella kraven?

a) När fångar ni in de icke-funktionella kraven?

15. Hur analyserar ni de icke-funktionella kraven?

a) När analyserar ni de icke-funktionella kraven?

b) Använder ni någon metod för att analysera de icke-funktionella kraven?

16. Hur dokumenterar ni de icke-funktionella kraven?

a) När dokumenterar ni de icke-funktionella kraven?

17. Hur prioriterar ni de icke-funktionella kraven?

a) När prioriterar ni det icke-funktionella kraven?

b) Prioriteras olika typer av icke-funktionella krav vid olika tillfällen?

c) Använder ni en värdeskala och i så fall hur ser den ut?

18. Hur ändrar ni de icke-funktionella kraven?

a) När ändrar ni de icke-funktionella kraven?

19. Finns det några förändring du skulle vilja göra i hantering av icke-funktionella krav?

20. Hur brukar kunderna förhålla sig till icke-funktionella krav?

a) Hur ser kommunikationen ut med kunden gällande de icke-funktionella kraven?

b) Brukar kunden prioritera några speciella icke-funktionella krav?

9.1.5 Avslutning

21. Finns det några andra frågor jag borde ta upp?

22. Får vi kontakta dig igen om vi har kompletterande frågor?
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9.2 Bilaga B FURPS+ mall från RUP

Version <1.0>

[Note: The following template is provided for use with the Rational Unified Process. Text 
enclosed in square brackets and displayed in blue italics (style=InfoBlue) is included to 
provide guidance to the author and should be deleted before publishing the document. A 
paragraph entered following this style will automatically be set to normal (style=Body 
Text).]

[To customize automatic fields in Microsoft Word (which display a gray background when 
selected), select File>Properties and replace the Title, Subject and Company fields with the 
appropriate information for this document. After closing the dialog, automatic fields may be
updated throughout the document by selecting Edit>Select All (or Ctrl-A) and pressing F9, 
or simply click on the field and press F9. This must be done separately for Headers and 
Footers. Alt-F9 will toggle between displaying the field names and the field contents. See 
Word help for more information on working with fields.] 

Revision 
History
Date

Version Description Author

<dd/mmm/yy> <x.x> <details> <name>
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1 Introduction
[The introduction of the Supplementary Specification provides an overview of the entire 
document. It includes the purpose, scope, definitions, acronyms, abbreviations, references, 
and overview of this Supplementary Specification. 

The Supplementary Specification captures the system requirements that are not readily 
captured in the use cases of the use-case model. Such requirements include: 

 Legal and regulatory requirements, including application standards. 

 Quality attributes of the system to be built, including usability, reliability, performance, 
and supportability requirements. 

 Other requirements such as operating systems and environments, compatibility 
requirements, and design constraints.]

1.1 Purpose
[Specify the purpose of this Supplementary Specification.]

1.2 Scope
[A brief description of the scope of this Supplementary Specification; what Project(s) it is 
associated with and anything else that is affected or influenced by this document.]

1.3 Definitions, Acronyms, and Abbreviations
[This subsection provides the definitions of all terms, acronyms, and abbreviations required 
to properly interpret the Supplementary Specification. This information may be provided by
reference to the project’s Glossary.]

1.4 References
[This subsection provides a complete list of all documents referenced elsewhere in the 
Supplementary Specification. Identify each document by title, report number if applicable, 
date, and publishing organization. Specify the sources from which the references can be 
obtained. This information may be provided by reference to an appendix or to another 
document.]

1.5 Overview
[This subsection describes what the rest of the Supplementary Specification contains and 
explains how the document is organized.]

2 Functionality
[This section describes the functional requirements of the system for those requirements 
which are expressed in the natural language style. For many applications, this may 
constitute the bulk of the SRS Package and thought should be given to the organization of 
this section. This section is typically organized by feature, but alternative organization 
methods, for example organization by user or organization by subsystem, may also be 
appropriate. Functional requirements may include feature sets, capabilities, and security.

Where application development tools, such as requirements tools, modeling tools, and so on,
are employed to capture the functionality, this section document will refer to the availability 
of that data, indicating the location and name of the tool used to capture the data.]
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2.1 <Functional Requirement One>
[The requirement description.]

3 Usability 
[This section should include all of those requirements that affect usability. Examples follow:

 specify the required training time for a normal users and power users to become 
productive at particular operations

 specify measurable task times for typical tasks, or

 specify requirements to conform to common usability standards, for example, IBM’s 
CUA standards or Microsoft’s GUI standards]

3.1 <Usability Requirement One>
The requirement description.

4 Reliability 
[Requirements for reliability of the system should be specified here. Suggestions are as 
follows:

 Availability – specify percentage of time available ( xx.xx%), hours of use, maintenance 
access, degraded mode operations, and the like.

 Mean Time Between Failures (MTBF) – this is usually specified in hours but it could 
also be specified in terms of days, months or years.

 Mean Time To Repair (MTTR) – how long is the system allowed to be out of operation 
after it has failed?

  Accuracy – specify precision (resolution) and accuracy (by some known standard) that 
is required in the systems output.

 Maximum bugs or defect rate – usually expressed in terms of bugs/KLOC (thousands of 
lines of code), or bugs/function-point.

 Bugs or defect rate – categorized in terms of minor, significant, and critical bugs: the 
requirement(s) must define what is meant by a “critical” bug; for example, complete 
loss of data or complete inability to use certain parts of the functionality of the system.]

4.1 <Reliability Requirement One>
[The requirement description.]

5 Performance
[The performance characteristics of the system should be outlined in this section. Include 
specific response times. Where applicable, reference related Use Cases by name.

 Response time for a transaction(average, maximum)

 Throughput (for example, transactions per second)

 Capacity (for example, the number of customers or transactions the system can 
accommodate)
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 Degradation modes (what is the acceptable mode of operation when the system has been
degraded in some manner)

 Resource use: memory, disk, communications, and so forth]

5.1 <Performance Requirement One>
[The requirement description.]

6 Supportability
[This section indicates any requirements that will enhance the supportability or 
maintainability of the system being built, including coding standards, naming conventions, 
class libraries, maintenance access, maintenance utilities.]

6.1 <Supportability Requirement One>
[The requirement description.]

7 Design Constraints
[This section needs to indicate any design constraints on the system being built. Design 
constraints represent design decisions that have been mandated and must be adhered to. 
Examples include software languages, software process requirements, prescribed use of 
developmental tools, architectural and design constraints, purchased components, class 
libraries, and so on.]

7.1 <Design Constraint One>
[The requirement description.]

8 Online User Documentation and Help System Requirements
[Describes the requirements, if any, for on-line user documentation, help systems, help 
about notices, and so on.]

9 Purchased Components
[This section describes any purchased components to be used with the system , any 
applicable licensing or usage restrictions, and any associated compatibility/interoperability 
or interface standards.]

10 Interfaces
[This section defines the interfaces that must be supported by the application. It should 
contain adequate specificity, protocols, ports and logical addresses, and so forth, so that the
software can be developed and verified against the interface requirements.]

10.1 User Interfaces
[Describe the user interfaces that are to be implemented by the software.]

10.2 Hardware Interfaces
[This section defines any hardware interfaces that are to be supported by the software, 
including logical structure, physical addresses, expected behavior, and so on.]
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10.3 Software Interfaces
[This section describes software interfaces to other components of the software system. 
These may be purchased components, components reused from another application or 
components being developed for subsystems outside of the scope of this SRS, but with which 
this software application must interact.]

10.4 Communications Interfaces
[Describe any communications interfaces to other systems or devices such as local area 
networks, remote serial devices, and so on.]

11 Licensing Requirements
[Defines any licensing enforcement requirements or other usage restriction requirements 
that are to be exhibited by the software.]

12 Legal, Copyright, and Other Notices
[This section describes any necessary legal disclaimers, warranties, copyright notices, 
patent notice, wordmark, trademark, or logo compliance issues for the software.]

13 Applicable Standards
[This section describes by reference any applicable standards and the specific sections of 
any such standards that apply to the system being described. For example, this could 
include legal, quality and regulatory standards, industry standards for usability, 
interoperability, internationalization, operating system compliance, and so forth.]

  Version:           <1.0>
  Date:  <dd/mmm/yy>
<document identifier>
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