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Abstract  
The surroundings it which organizations exist today is more dynamic and complex than 

before. To be able to meet this dynamic reality, the system development projects have gone 

from using the old sequential methods to once based on iterations, the agile methods. These 

methods where being constructed as a solution to the large number of IT-projects failing, but 

the number is still very large and the reasons given for this number are many. The definition 

of a successful project is that it doesn’t exceed the budget, time specifications and that the 

result lives up to the initial intentions. A topic that time after time ends up at one of the top 

positions over reasons for system development projects failing is the requirements. The 

descriptions of how to handle requirements in the agile methods are next to non, the 

requirements are supposed to be updated and elicited during the whole project but the 

descriptions doesn’t explain how. This is why the question of this study is; how is the 

requirement elicitation being handled in the agile system development projects? To seek an 

answer to this question the study started by constructing an extensive foundation of theoretical 

material, both to improve our understanding of the phenomena and to be able to move on to 

the next step, the empirical study. In the empirical study seven semi-structured interviews 

were held, the reason the questions needed an empirical study to be answered is that we saw 

the need of getting the view of the phenomena from practitioner’s perspective. The data 

gathered was then the foundation for the analysis, in this part of the process interpretations of 

the material took place to be able to find an answer to the research question. The results of the 

study shows that a whole range of techniques are being used to elicit the requirements 

according to the persons being interviewed although workshops are the main technique. 

Something that has shown from the interviews in the empirical study is that the most 

important aspect for a system developer is to thoroughly understand the customer 

organization and their processes. This is both to be able to ask the right questions and to be 

able to understand how they can help. The majority of the agile system development projects 

starts with a budget, both for cost and for time, which inhibit the developer’s ability to work 

according to these flexible methods with the requirements coming in at all time.  
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Sammanfattning 
Att den värld som dagens företag existerar i blir mer och mer dynamisk och komplex är något 

de blivit tvungna att förlika sig med. För att möta denna mer rörliga verklighet har 

systemutvecklingsprojekten gått från att använda sig av sekventiella metoder till de som är 

mer iterativa. Att ett stort antal IT-projekt fortfarande misslyckas är ett känt faktum, men 

spekulationerna om varför det går fel är åtskilliga. Ett ämne som upprepade gånger hämnar 

högt upp på listan över anledningar till varför projekten misslyckas är kraven. I de agila 

metodbeskrivningar lämnas dock kraven utanför beskrivning av tillvägagångssättet för 

projektet, kraven kommer in under hela utvecklingsperioden men beskrivningarna av hur 

detta sker är reducerad. Detta är då grunden till vår frågeställning, kraven kommer åtskilliga 

gånger på en pallplats över anledningar till att projekten misslyckas och de agila metoderna 

som tagits fram för att främja den komplexa världen men inte beskriver hur dessa skall tas in. 

Vår frågeställning för studien är därför; Hur hanteras kravinsamlingen inom de agila 

systemutvecklingsprojekten? För att söka svaret på frågeställningen inleddes arbetet med att 

skapa en bred teoretisk grund, detta dels för att förbättra vår kunskap samt för att inneha så 

mycket kunskap som möjligt för nästkommande steg i arbetet, den empiriska studien. Den 

empiriska studien gjordes då vi anser att svaret kräver inblick utifrån yrkesaktiva som 

dagligen arbetar med fenomenet. Denna studie bestod av sju semi-strukturerade intervjuer där 

samtliga personer besitter en gedigen bakgrund inom yrket. Det insamlade materialet utgjorde 

ett underlag för analysen där tolkningar stod till grund för slutsatsen vilken besvarar 

frågeställningen. Resultatet av studien visar på att en rad av olika arbetssätt används i 

praktiken för insamlingen av krav. Något som påvisades av de som intervjuades under den 

empiriska studien var att i dagens utvecklingsprojekt är det en oerhört viktig aspekt för 

kravinsamlarna att förstå kundens processer. Både för att veta vilka frågor de skall ställa men 

även för att själva få klarhet i hur de skall kunna hjälpa kunden. Att merparten av de agila 

systemutvecklingsprojekten startas med en fast budget samt en fast tidsplan skalar av 

leverantörernas möjligheter att vara flexibla gentemot kundens nya önskemål i form av 

löpande krav.  
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Förord 
Detta ämne är något vår utbildning har tagit upp vid flertalet gånger och är något vi länge känt 

varit ett område vi haft stort intresse för. Nu är dock arbetet avslutat och vi är stolta över vårt 

resultat. Det har inte hela tiden varit ett lätt arbete och det har omgivits av både med och 

motgångar, dock har det varit en ytterst lärorik och intressent tid. Vi tycker även att det 

resultat vi producerat har bidragit till en uppsats som har sin grund i en väl genomarbetad 

empirisk studie med en välstrukturerad teoretisk grund. 

 

Denna kandidatuppsats inom informatik på Institutionen Handels och IT-högskolan i Borås 

har skrivits under våren 2012.  Vi vill inleda med att tacka vår handledare Patrik Hedberg för 

det stöd och den hjälp vi fått under våren. Vi vill även tacka de företag och personer som ställt 

upp på intervjuer, utan dem hade denna studie inte kunnat genomföras. Till sist vill vi även 

tacka våra vänner och familjer för det stöd som de gett under denna period.   
 

Borås, 2012 

Magdalena och Ulrica  
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras en övergripande beskrivning av området för studien som leder 

fram till en problemdiskussion och de frågeformuleringar som ligger till grunden för 

forskningen. I kapitlet beskrivs även syftet med studien, målgrupp samt de avgränsningar som 

gjorts. Avslutningsvis återfinns en begreppsdefinition, disposition samt en beskrivning av hur 

källhänvisningar har tillämpats. 

1.1 Introduktion 
Att mertalet IT-projekt misslyckas är ett känt faktum, men spekulationerna om varför det går 

fel är åtskilliga; är det ett mode tåg som företagen har hoppat på utan att veta destinationen 

samt vad som egentligen krävs av verksamheten? Eller är det IT personalen som har bristande 

kunskap om organisationen de skall hjälpa? The Standish Groups siffror styrker antalet 

misslyckade systemutvecklingsprojekt (Liv Marcks von Würtemberg, 2010). The Standish 

Group är ett amerikanskt företag som varje år sammanställer en rapport med föregående års 

siffror om antalet misslyckade/lyckade IT-projekt från hela världen (Liv Marcks von 

Würtemberg, 2010). En översikt mellan åren 2000 till 2009 visar ingen markant skillnad på 

antalet lyckade projekt, siffrorna pendlar mellan 28 procent till 32 procent. Definitionen av ett 

lyckat systemutvecklingsprojekt är att projektet håller sig inom rammarna för tid, budget samt 

att det når upp till de ursprungliga intuitionerna (Liv Marcks von Würtemberg, 2010). 

Kravhanteringen är den fas som till stor del påverkats av den allt mer föränderliga värld som 

organisationerna skall operera inom (Ramesh, Lan & Baskerville, 2010). De senaste 15 åren 

har inneburit stora förändringar för organisationerna, under tiden har verksamhetens IT gått 

från att enbart utgöra en del i verksamheten till att bli ett viktigt konkurrensverktyg. Under 

90-talet fick internet sitt stora genombrott, vilket tvingade flertalet företag till en revision av 

deras tidigare rutiner samt strategier (Nationalencyklopedin). När internet hamnade på kartan 

tvingades företagen in i en snabbt svängande global värld där en händelse på en annan 

kontinent kom att påverka företagets orderstock redan nästa dag. Informationsdelningen sker 

allt snabbare vilket tvingar organisationerna att agera snabbare då tiden till att konkurrenterna 

har tagit del av samma information har reducerats (Ramesh, Lan & Baskerville, 2010).  För 

att som företag kunna anpassa sig mot den rörliga omvärlden krävs en förståelse för den 

avgörande rollen som de löpande kraven har. Att frångå tungviktsmetoderna där 

kravinsamlingen hamnar i en gissningslek till att istället ha en central roll i de lättrörliga 

metoderna är ett måste för att hålla sig över ytan (Ramesh, Lan & Baskerville, 2010). 

Jerräng (2007) återger en undersökning som Exidos, ett rådgivnings- och analysföretag.  

genomförde år 2006 om antalet missnöjda kunder under olika IT- projekt. Undersökningen 

ingick som en del i deras IT-Barometen där resultatet visade att 82 procent av kunderna till 

IT-projekten var missnöjda. Det var en ökning från året innan då siffran var 72 procent. 

Missnöjet grundar sig dels i att kunden inte fått de utlovade funktioner samt att effektmålen ej 

uppnåtts men även de faktorer som tidigare nämnts för att ett projekt skall anses lyckat 

påverkade (Jerräng, 2007). Edenholm (2007) redogör för ytterligare en undersökning som 

Projektplatsen utfört för att mäta kundnöjdheten inom IT- projekt, vilken visar på 

samstämmiga siffror. Kraven är ett ämne som återkommande hamnar högt upp på 

orsakslistan. 60 – 80 % av IT-projekten misslyckas, mertalet av dessa kan härledas tillbaka till 

den fas där kravinsamlingen sker. På grund av denna höga siffra och att IT finns inom 

majoriteten av alla moderna organisationer är det en viktig del att beakta (Edenholm, 2007). 

Krav är något som är viktigt i alla typer av projekt, allt från bröllopsplanering till 

utvecklingen av ett nytt affärssystem.  

mailto:yvonne.edenholm@nyteknik.se
mailto:yvonne.edenholm@nyteknik.se
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1.2 Bakgrund 
Ett systemutvecklingsprojekts syfte specificeras vid en kravinsamling samt att även 

intressenter identifieras och kundens behov kartläggs (Nuseubeh & Easterbrook 2000). IT-

leverantörernas uppgift är att lokalisera samt definiera kundernas krav, för att kunna bedriva 

ett systemutvecklingsprojekt, detta sker via en kravinsamlingsprocess (Eriksson, 2008). 

Kravinsamlingen är en avgörande del i ett systemutvecklingsprojekt och anledningarna till 

påståendet är många, om inte tillgång till information eller rätt personer ges vid 

kravinsamlingen blir följden bristfälliga krav, dålig kvalitet på kraven ger en output av sämre 

kvalitet på resultatet (Eriksson, 2008; De Lucia & Qusef, 2010; Nuseubeh & Easterbrook, 

2000). Ett annat förekommande hinder vid en kravinsamling är att kunden har begränsad 

kunskap om möjligheterna med ett informationssystem och här kan språkglappet mellan 

leverantörerna och kunderna leda till missförstånd vid kommunikationen (Eriksson, 2008; De 

Lucia & Qusef, 2010). 

Kravinsamlingen är ett ämne som fått stor uppmärksamhet inom både den akademiska 

världen samt den yrkesaktiva. Att konkurrensen på de flesta marknaderna är väldigt hög 

medför att företagen ständigt måste förändra sig för att behålla sina marknadsandelar samt ha 

ett försprång i jämförelse med sina konkurrenter. Detta är en av de delar som påverkar att 

kraven ständigt förändras. Soares, Vrancken och Verbraeck (2011) skriver att på grund av den 

allt mer komplexa värld där IT-systemen har fått en viktig roll blir kravinsamlingen allt 

viktigare och även svårare att hantera. De anser att komplexiteten inom kravinsamlingen har 

höjts på grund av att faktorer så som omgivningen och tekniken vilka ska hanteras samt 

förändras i en allt snabbare takt (Soares, Vrancken och Verbraeck, 2011). 

Saiedian och Dale (2000) anser även att kravinsamlingen är det viktigaste steget inom 

systemutvecklingsprocessen och menar att om det inte finns en väl utarbetat kravspecifikation 

vet varken utvecklarna vad de skall göra eller användarna vad de kan förvänta sig av det nya 

systemet. Författarna har en lång erfarenhet av att arbeta inom systemutvecklingsprojekt i 

flertalet olika branscher och de har genom detta arbete upptäckt att många projekt misslyckas 

redan innan de når det stadiet då de formella specifikationerna tas fram. Anledningen till detta 

är att utvecklarna inte till fullo tagit till sig vad användarna är ute efter eller hur deras tillvaro 

ser ut. (Saiedian & Dale, 2000) 

Fernández, Wagner, Lochmann, Baumann och de Carne (2012) framhäver kravinsamlingen 

som en väldigt osäker del inom systemutvecklingen då fasen är väldigt beroende av kunden 

samt att utvecklarna här ställs inför dilemmat att välja vilken utvecklings modell som är bäst 

lämpad. De anser att det är inom kravinsamlingen som grunden för projektet lägg, det vill 

säga vad projektet kommer att kosta samt vilken kvalitet utfallet kan väntas få (Fernándes et. 

al., 2012; Soares, Vrancken och Verbraeck, 2011). Detta gör att stor vikt bör läggs vid att 

systemutvecklare förstår användarnas krav korrekt (Soares, Vrancken och Verbraeck, 2011). 

Användarnas krav kommer ofta från flertalet intressenter inom olika områden och skall 

sammanställas till ett kravdokument som sedan skall prioriteras (Fernándes et. al., 2012). Ett 

annat problem inom området som Fernándes et. al. (2012)  belyser är tidsåtgången, det krävs 

inte enbart mycket tid från utvecklarna för att förstå samt sammanställa kraven utan även av 

intressenterna och användarna som skall ge utvecklarna den information som krävs. Här 

kommer en annan svårighet in i processen, har rätt personer valts och kan den information 

som behövs erhållas? 
 

Saiedian och Dale (2000) visar på att problem som kan uppstå vid insamlingen av kraven 

bland annat kan vara motvillighet till det nya systemet inom organisationen. Sättet 

utvecklarna kommunicerar på kan medföra stora problem samt även att den expertis som kan 



3 
 

behövas för att genomföra projektet inte finns tillgänglig kan ge negativa påföljder (Saiedian 

& Dale, 2000; Fernándes et. al., 2012). Finns det dock för stor andel med expertis inom 

gruppen kan det leda till att en allt för invecklad jargong börjar användas vilket kan försvårar 

kommunikationen med beställarna och därmed kravspecificeringen (Saiedian & Dale, 2000). 

Problem kan även ses då de som utvecklar systemen ofta inte har någon erfarenhet av att 

arbeta med den typ av system de skall utveckla vilket medför att de inte ser vilka problem 

som kan uppstå eller varför vissa funktioner behövs (Saiedian & Dale, 2000). 

Kravinsamlingen är dock inte en svart eller vit process utan existerar inom olika kontexter, 

exempelvis den traditionella Vattenfallsmetoden vilken är en strukturerad metod där projektet 

delas upp i faser som utförs i en sekventiell ordning (Qumer & Henderson-Sellers, 2008). 

Förespråkare till denna metod anger fördelar såsom bättre kontroll av kostnadsberäkningar, 

resursplanering samt att upphandling kan ske mellan de olika faserna (De Lucia & Qusef, 

2010). Nackdelar med metoden är att när en fas är avslutad tas ej ett steg tillbaka i ledet, 

vilket innebär att förändringar kan bli problematiska att integrera under processen (De Lucia 

& Qusef, 2010). 

Under de två senaste decennierna har vattenfallsmetoden fått konkurrens från de agila 

systemutvecklingsmetoder (De Lucia & qusef, 2010; Björkholm & Brattberg, 2010). Tanken 

bakom det agila tillvägagångssättet är att bättre kunna möta den dynamiska och komplexa 

omgivningen som ständigt påverkar projekten (Björkholm & Brattberg, 2010). Detta 

flexiblare arbetssätt skall därför välkomna nya krav under hela systemutvecklingsperioden, 

det vill säga de löpande kraven (Björkholm & Brattberg, 2010; Hneif & Ow, 2009; Dybå & 

DingØr, 2008). Tanken är att då arbetet sker i en iterativ process där kodning och tester sker i 

mindre delar kan leveranser av mindre delar av systemet ske regelbundet vilket öppnar upp 

för användarna att ge snabb feedback (Hneif & Ow, 2009; Dybå & DingØr, 2008). Det är 

genom denna feedback samt när nya specifikationer uppkommer under utvecklinsperioden 

som de löpande kraven kommer fram (Hneif & Ow, 2009).  

1.3 Problemdiskussion 
35-55 % av de fel som uppstår under systemutveckling kan härledas tillbaka till kraven 

(Eriksson, 2008; De Lucia & Qusef, 2010). En av anledningarna till att organisationer är 

utsatta gällande IT- projekt förklarar Projektplatsen, en organisation som arbetar med 

utbildning inom projekt, med att organisationerna har begränsad kunskap om IT och därmed 

blir sämre beställare och kravsättare. The Standish Group menar att det är en viktig fas för 

kunden att vara delaktig i då en stor anledning till att IT-projekten misslyckas är på grund av 

bristfällig planering (Liv Marcks von Würtemberg, 2010).  Det är alltså till början av 

systemutvecklingsprojekten och inte slutet som problematiken kan härledas. (Liv Marcks von 

Würtemberg, 2010) 

Soares, Vrancken och Verbraeck (2011) menar att kravinsamlingen bör inneha en viktig roll 

på grund av den allt mer komplexa värld där IT-systemen existerar inom, vilket gör den 

svårare att hantera. Som lösning på de problemen som uppstod med den nya verkligheten togs 

nya metoder fram för att möta de dynamiska behoven (De Lucia & Qusef, 2010). De agila 

systemutvecklingsmetoderna växte fram under 90-talet som en slags revolt mot de tungrodda 

systemutvecklingsmetoderna (Björkholm & Brattberg, 2010). I dessa metoder skall kraven tas 

in och hanteras löpande under systemutvecklingen för att kunna bli mer träffsäkra på att 

kunna tillfredsställa kundens föränderliga behov (De Lucia & Qusef, 2010; Soares, Vrancken 

och Verbraeck, 2011). 
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Majoriteten av alla moderna organisationer innehar något IT-system och baserat på de siffror 

som undersökningar visar är kravinsamlingen en av de allra viktigaste delarna under 

utvecklingsprocessen (Saiedian & Daleb, 2000; Fernándes et. al., 2012; Escalona & Koc 

2004). Utan kundens krav vet inte utvecklarna vad de skall utveckla och användarna har ingen 

idé om vad de kan vänta sig av det nya systemet. Även Youngjoong, Sooyong, Jungyun och 

Soonhwang (2007) påpekar vikten av att de agila systemutvecklarna förstår användarens krav 

korrekt, speciellt då krav ofta kommer ifrån flertalet intressenter inom olika områden och som 

skall sammanställas till ett kravdokument som sedan skall prioriteras. Detta visar på vikten av 

att noga beakta valet av arbetssätt för att på bästa sätt tillfredsställa kundens behov. 

Forskningens resultat går isär på denna punkt då en uppsjö av olika arbetssätt att tillämpa 

redovisas, dock kvarstår frågan vilket arbetssätt som skall användas för att uppnå kundnyttan.  

Det finns även de som förespråkar att för mycket tyngd på kravinsamlingen är slöseri med 

både tid och pengar (Beecher, 2011; Bergquist, 2011). Vissa förespråkar att nackdelar med 

kravinsamlingen är att användarna kan ha svårt att översätta sina behov till krav vilket leder 

till att kraven blir felaktiga samt att det är lätt att tappa översikten (Beecher, 2011; Bergquist, 

2011). Ramesh, Lan och Baskerville (2010) samt Beecher (2011) skriver att det finns flertalet 

forskare som förespråkar att vid användningen av agila systemutvecklingsmetoder borde inte 

krav användas utan arbetet bör enbart utgå ifrån användarnas behov. Då utvecklarna enligt 

denna metod istället får konstant feedback av intressenterna genom att producera mindre 

leveranser så kommer de krav som användarna har att komma in på detta vis. Ur Beechers 

(2011) samt Ramesh, Lan och Baskerville (2010) synvinkel är människor i allmänhet väldigt 

dåliga på att uttrycka vad de egentligen behöver och på grund av detta anser dem att kraven 

blir därefter. Ett argument som används för dessa utvecklingsmetoder är att ofta i början av en 

systemutveckling vet beställarna inte exakt vad det är de är ute efter (Ramesh, Lan & 

Baskerville, 2010). Kraven som ställs i inledningen kan ses som att de till stor del är baserade 

på gissningar, vilket bidrar till att det även blir en gissningslek för leverantörerna som skall 

sammanställa kraven. 

Att åsikterna vad gäller krav går isär har visats ovan, majoriteten anser dock att krav behövs 

samt att det är ett mycket viktigt område som det bör läggas en stor vikt på i ett 

systemutvecklingsprojekt. Danielsson (2009) skriver i sin artikel att en undersökning i USA 

påvisat att endast nio procent av alla projekt inom stora företag har ansetts varit lyckade. Där 

har de även sett att den största bidragande faktorn till att så många projekt misslyckats är 

ofullständiga krav (Danielsson, 2009). I beskrivningarna av de agila 

systemutvecklingsmetoderna skall som beskrivet ovan kraven tas in under hela 

utvecklingsperioden. Det skall inte heller läggas någon större vikt vid en längre förstudie för 

att fastställa kraven i inledningen av projekten. I dessa metodanvisningar anges dock inte i 

någon större detalj hur arbetet med kravinsamlingen och de löpnade kraven skall gå tillväga. 

Kraven finns där och skall kunna förändras med projektet, men hur? Hur går kravinsamlarna 

tillväga för att samla in kraven för att uppnå den nytta kunderna förväntar sig av systemet? 

Hur påverkas projekten av de löpande kraven som kommer in och hur hanteras dessa av 

utvecklingsteamet? 
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1.4 Problemformulering 
Vad som går att utläsa från problemdiskussionen är att åsikterna om kravinsamlingens roll i 

ett agilt systemutvecklingsprojekt går isär. Dels är det hur kraven skall hanteras, vilket 

arbetssätt som skall användas för att utföra kravinsamlingen samt även om det ens skall 

existera specifikationer på kravnivå. De agila systemutvecklingsmetoderna har idag blivit en 

stor del av systemutvecklingsprojekten och en av anledningarna till dess framkomst består i 

att möta de föränderliga krav som organisationerna har i dag. Kraven har länge funnits med på 

tavlan över de största orsakerna till att utvecklingsprojekten misslyckas och finns där 

fortfarande. Trots att de agila systemutvecklingsmetoderna, där kraven är dynamiska, har tagit 

över återfinns kraven högt upp på denna lista. Som beskrivits tidigare har vi under det 

inledande skedet av studien inte funnit några beskrivningar på hur arbetet med 

kravinsamlingen bör gå tillväga inom de agila systemutvecklingsprojekten. Kraven samlas in 

under hela utvecklingsperioden dock hur är ett mysterium. Därför har vi valt att utifrån IT-

leverantörernas sida söka svaren till hur kravinsamlingen behandlas i de agila 

systemutvecklingsmetoderna. Hur behandlas de löpande kraven och har kravinsamlingen 

förändrats gentemot hur den såg ut under de traditionella systemutvecklingsmetodernas 

storhetstid? Vår frågeställning är följande; 

  

 Hur hanteras kravinsamlingen inom de agila systemutvecklingsprojekten? 

  

För att finna ett svar på denna fråga har vi formulerat två delfrågor som vi anser kommer att 

underlätta processen med att svara på huvudfrågan.  

 

- Vilka arbetssätt används för att samla in kraven i de agila 

systemutvecklingsprojekten? 

- Hur hanteras de löpande kraven i de agila systemutvecklingsprojekten? 

 

Nedan visas en graf över relationerna mellan huvudfrågan och delfrågorna. 

 

 

Hur hanteras kravinsamlingen inom de 

agila systemutvecklingsmetoderna?

Vilka metoder används för att samla in kraven i 

de agila systemutvecklingsmetoderna?

Hur hanteras de löpande kraven i de agila 

systemutvecklingsmetoderna?

 
 

Figur 1 – Frågeställningar - (egen bild) 
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1.5 Syfte 
Då ett skifte har skett från de tungrodda systemutvecklingsmetoderna där all kravinsamling 

sker i inledningen till de agila systemutvecklingsmetoderna där kraven löpande välkomnas 

under en systemutveckling har kravinsamlingens hantering påverkats. Dock hur kraven skall 

samlas in ges ingen ingående förklaring för i teorin, att de kommer in löpande är känt dock 

behandlingen av dem är oklara.   

Syftet är att identifiera hur kravinsamlingen sker i praktiken inom de agila 

systemutvecklingsprojekten. Studien kartlägger vilka arbetssätt som används för att samla in 

kraven samt hur de löpande kraven hanteras, för att kunna besvara vår huvudfråga. Detta för 

att finna en förklaring till hur kravinsamlingen hanteras i dagens agila 

systemutvecklingsprojekt samt för att finna legitimiteten till att kraven trots skiftet till agila 

systemutvecklingsmetoder hamnar högt upp på listan för orsaker till misslyckanden. Studien 

kan på detta vis bidra till förbättrad förståelse kring hur kravinsamlingen integreras i de agila 

systemutvecklingsmetoderna samt ger en teoretisk beskrivning av tillvägagångssätten som 

innan studien inte var tillgänglig. 

1.6 Målgrupp 
Den kunskap vi bidrar med skall kunna användas av både praktiker och akademiker. Vår 

studie riktar sig primärt både till utvecklare och leverantörer av systemen, den kunskap vi 

bidrar med till dem innefattar en kartläggning av hur kravinsamlingen går till inom de agila 

systemutvecklingsprojekten. Vår studie vänder sig även till företag som är kunder till agila 

systemutvecklingsprojekt, för att få en större förståelse för vad som förväntas av dem vid 

kravinsamlingen. En sekundär målgrupp är andra forskare inom området samt även studenter 

inom informatikinriktningen som kan dra nytta av denna kunskap.  

1.7 Avgränsning 
Vi avgränsar oss från andra delar i systemutvecklingen än kravinsamlingen. Vi har även gjort 

en avgränsning vad det gäller vilken utvecklingsmetod och fokuserar enbart på de agila 

utvecklingsmetoderna. För att reda ut frågeställningarna har vi valt att ta utgångspunkt utifrån 

leverantörernas perspektiv, detta för att de dagligen kommer i kontakt med fenomenet 

kravinsamling. Kundföretagen tror vi har en begränsad insikt då detta är något de inte 

kommer i kontakt med lika ofta som leverantörerna vilket kan leda till att en begränsad 

kunskap innehas som medför bristfälligt resultat för studien. Vi har även avgränsat studiens 

empiriska underlag till att enbart bestå av konsultfirmor inom systemutvecklingen som arbetar 

utefter en agil systemutvecklingsmetod. 
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1.8 Begreppsdefinition  
Nedan presenteras de centrala begrepp som förekommer i studien. Detta för att ge läsaren 

förståelse för innebörden av dessa begrepps betydelse i denna studie samt för hur vissa 

begrepp kan kopplas samman.   

Agilametoder – I denna uppsats utgör agila systemutvecklingsmetoder ett samlingsnamn för 

systemutvecklingsmetoder där arbetet sker i iterationer; flexibelt och lättrörligt.  

Arbetssätt – I denna uppsats innebär arbetssätt de sätt, aktiviteter m.m. som kan användas för 

att samla in kraven.  

Change request –  se löpande krav  

Krav – Ett önskemål som ställs likt ett villkor för att utföra eller godta något. 

(Nationalencyklopedin) 

Kravinsamling – I denna uppsats innebär begreppet att samla in, upptäcka, dokumentera 

samt utforska information från alla intressenter till ett systemutvecklingsprojekt.  

Kund – I denna uppsats innebär begreppet en person eller organisation som köper en vara 

eller tjänst. 

Kundnytta – I denna uppsats innebär begreppet det köparen vill att 

systemutvecklingsprojektet skall resultera för stöd till verksamheten i form av ökad 

lönsamhet, effektivisering samt kvalité. 

Löpande krav – I denna uppsats innebär begreppet de krav samt feedbacken som kommer in 

till leverantörerna under utvecklingsprojektet. 

Systemutvecklingsprojekt – I denna uppsats innebär begreppet ett projekt där en kund 

samarbetar med en leverantör för att ta fram ett nytt system. 

Traditionella systemutvecklingsmetoder – I denna uppsats innebär begreppet de 

sekventiella metoder som finns tillgängliga, här ingår bland annat vattenfallsmetoden. 
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1.9 Disposition  
Uppsatsens upplägg beskrivs nedan där kortare beskrivningar av de olika kapitlen 

sammanställts. 

Kapitel 1 – Inledning: 

I detta kapitel låter vi läsaren ta del av det som ligger till grund för uppsatsen. I kapitlet 

presenteras bakgrunden till valt fenomen, som följs av skapandet av en problemformulering. 

För att visa läsaren vart vi vill komma med denna studie presenteras sedan syfte, den 

målgrupp vi vänder oss till samt de avgränsningar vi har valt att göra. För att göra det lättare 

för läsaren att sätta sig in i studien så följs upplägget av de centrala begrepp som återfinns i 

arbetet samt en disposition över arbetet.  

Kapitel 2 – Metod 

I detta kapitel presenteras vårt tillvägagångssätt, vilka metoder för har använt för att 

genomföra den här studien. Metoder som förklarar vårt vetenskapliga perspektiv, hur vi valt 

att genomföra litteraturstudien samt analys av den empiriska undersökningen. 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram 

Innehåller litteraturstudien och all teori som behövts för att kunna genomföra den empirska 

undersökningen. Vi definierar begrepp och annan teori utifrån vad tidigare sagts inom 

området. Vi vill på så sätt öka läsarens förståelse samt skapa oss ett bra grundunderlag för 

analysen. 

Kapitel 4 – Empirisk studie 

Resultatet av våra intervjuer behandlas i detta kaptitel, detta är den empiriska undersökningen. 

Tillsammans med det kapitlet som behandlar den teoretiska referensramen ligger till grund för 

analyskapitlet.  

Kapitel 5 – Analys 

I detta kapitel presenteras den analys som utförts utifrån de frågeställningar som studien har. 

Kapitlet behandlar det empiriska materialet samt har den teoretiska referensramen som grund.  

Kapitel 6 – Slutsats och utvärdering 

Utifrån den genomförda analysen presenteras här slutsatser och resultatet för studien. Vi 

genomför även en utvärdering på de metoder som valts samt avslutar med att ge förslag till 

fortsatt forskning.  

 

Kapitel 7 – Källförteckning 

Här presenteras de källor som använts under studien, i kapitlet återfinns alla källor i alfabetisk 

ordning på författarens efternamn. 

  

Kapitel 8 – Bilagor 

I detta kapitel presenteras de bilagor som är av relevans för studien, det vill säga den 

intervjuguide som använts för den empiriska undersökningen. 
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1.10 Källhänvisning 
Som metod för källhänvisning har Harvardsystemet använts i den här uppsatsen. Institutionen 

för Handels och IT-högskolan (HIT) vid högskolan i Borås föreslår den här tekniken som mall 

vid skrivning av uppsatser. Harvardsystemet består av två delar, i texten och som en 

avslutande lista i alfabetiskt ordning (se kapitel 7). I texten refereras informationen genom en 

angivning av författaren/författarnas efternamn samt årtal för publikationen, dessa 

förekommer som två olika refereringar, en aktiv och passiv; 

”Saiedian och Dale (2000) visar på att problem som kan uppstå vid insamlingen av kraven 

bland annat kan vara motvillighet till det nya systemet…” 

”… tas ej ett steg tillbaka i ledet, vilket innebär att förändringar kan bli problematiska att 

integrera under processen (De Lucia & Qusef, 2010).” 
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2 Metod 
I detta kapitel presenteras de valda metodansatser som används under studien inklusive 

medföljande diskussion angående de val som författarna gjort. Diskussioner och 

argumentation för hur materialet som används under studien har samlats in och analyserats 

finns även inkluderat. Som ett avslutande avsnitt diskuteras hur utvärderingen av arbetet har 

gått tillväga samt etiska ställningstaganden som gjorts. 

2.1 Kunskapsbehov 
För att redogöra det kunskapssynsätt som användes under denna studie har vi utgått från tre 

olika gruppindelningar för kunskapsbehoven beskrivet av Gustavsson (2003); objektiverande, 

tolkande samt kritisk. I vår problemformulering kom vi fram till tre frågeställningar, nedan i 

tabellform (se tabell 1) redogörs för vilket kunskapssynsätt dessa utgör samt att en utförligare 

beskrivning följer.  

 

Kunskapsbehov Kunskapssynsätt 

Hur hanteras kravinsamlingen inom de agila 

systemutvecklingsprojekten? 

Tolkande 

Vilka arbetssätt används för att samla in krav i de agila 

systemutvecklingsprojekten? 

Tolkande 

Hur hanteras de löpande kraven i de agila 

systemutvecklingsprojekten? 

Tolkande 

Tabell 1- Kunskapsbehov - (egen bild) 

 

Gustavsson (2003) beskriver att den första gruppindelningen innefattar vetenskapen som 

säker och exakt, ett annat ord som ofta associeras med innebörden är objektiverande. 

Gustavsson (2003) beskriver att positivismen är ett av de kända begreppen inom denna grupp, 

vilket idag kan härledas till vetenskapens syn på hur forskningen bör bedrivas med 

naturvetenskapen som förebild. Författaren beskriver även kvantifiering som har 

utgångspunkten i att genom matematiska uträkningar och statistik utföra forskning 

(Gustavsson, 2003). Då studiens frågeställningar omfattar begrepp som har olika innebörd och 

som hanteras på olika sätt beroende av de som närvarar anser vi att denna kunskapsgruppering 

inte går att sammanföra med någon av ovanstående frågor. 

Andra gruppindelningen som Gustavsson (2003) beskriver är den tolkande vetenskapen som 

behandlar förståelse och tolkning hellre än orsakssammanhang. Begrepp som ingår i denna 

grupp är hermeneutiken samt kvalitativ forskning, betydelseläran överskuggar siffrornas 

betydelse i detta tolkningsområde. Med en kvalitativ forskningsansats ges forskarna stor 

frihet, dock tillkommer även begränsningar. Författaren skriver att målet med forskningen är 

att med hjälp av respondenter tillföra ny förståelse samt kunskap istället för att bekräfta gamla 

teorier. (Gustavsson, 2003) Då studie har sin grund i det tolkande synsättet kan både 

huvudfrågan, ”hur hanteras kravinsamlingen inom de agila systemutvecklingsprojekten”, samt 

de två underfrågorna härledas till denna gruppering. Syftet med studien är att få klarhet i hur 

kravinsamlingen hanteras utifrån det material som samlats in under den empiriska studien 

med en bas av förståelse från den teoretiska referensramen.  
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Den sista gruppindelning som Gustavsson (2003) tar upp handlar om vetenskapen som kritisk 

samt dekonstruerande. För att det vetenskapliga kunskapandet skall kunna förändras samt 

förbättras krävs det att forskare ser på de olika vetenskapliga fenomenen utifrån ett kritiskt 

synssätt, för att kunna ifrågasätta och komma fram med nya lösningar (Gustavsson, 2003). 

Denna gruppering återfinns inom den akademiska världen där förmågan att kritisera och 

ifrågasätta för att sedan kunna komma fram med nya förslag är vad som håller den den 

levande (Gustavsson, 2003). Denna kunskapsgruppering anser vi inte kan härledas till någon 

av de frågeställningar studien har. I viss mån kommer studien att påpeka förbättringar som 

kan implementeras samt medföra förslag på hur kravinsamlingen bör hanteras dock inte till 

den ingående grad som vi anser krävs för att denna gruppindelning skall gälla.  

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

Vid val av vetenskapligt förhållningssätt beskriver Bryman och Bell (2011) att det finns två 

perspektiv att utgå ifrån, positivistiskt och hermeneutiskt, vilka påvisar för läsaren vad 

informationen i studien är baserad på. Positivismen har sin grund i den naturvetenskapliga 

forskningen (Bryman & Bell, 2011). Med en värderingsfri grund skall forskaren bekräfta eller 

förkasta tidigare framtagen vetenskapen med hjälp av hypoteser som tagits fram utifrån 

kunskap som forskaren införskaffats genom sina olika sinnen (Bryman & Bell, 2011). Enligt 

May (2001) menas ett hermeneutiskt perspektiv att forskaren använder sig av 

förhållningssättet att läran är tolkningar av praktik och teori. Gustavsson (2003) beskriver att 

de fyra huvudmomenten som karakteriserar den hermeneutiska processen är; tolkning, 

förförståelse, förståelse samt förklaring. Det är dessa förhållningssätt som har använts under 

forskningen, detta betyder att vi inte kommer att distansera oss från de begrepp vi beskriver 

utan tolkar för att förstå den sociala världen. Då kravinsamlingen är ett begrepp som är svårt 

att sätta mätbara värden på anser vi att för att svara på de frågeställningar som studien har 

krävs ett tolkande angreppssätt.  

Jacobsen (2002) beskriver att det som skall studeras är hur människor uppfattar verkligheten, 

då det är människan som har konstruerat den. Forskningen tar kraft ifrån denna definition då 

stor tyngdpunkt hämtas ifrån praktiskt material. Bryman och Bell (2011) och Gustavsson 

(2003)  härleder hermeneutiken till språk och texter som skall förstås i sitt 

meningssammanhang. Den centrala delen av hermeneutiskt synsätt är att forskaren utgår från 

sitt eget perspektiv när den analyserar sin text (Bryman & Bell, 2011).  

Fenomenet kravinsamling har i denna studie studeras genom att vi som forskare gjort våra 

egna tolkningar av begreppet genom att söka förståelse kring konceptet. För att de tolkningar 

som gjorts skulle vara möjliga utifrån detta perspektiv har ett brett material samlats in både 

inom den teoretiskt delen samt genom empiri där verkligheten har studerats. Bryman och Bell 

(2011) beskriver att till skillnad från detta tillvägagångssätt kan utgångspunkten läggas i 

semiotik med vilket det menas att läran har sin grund i analyseringen av tecken, exempelvis i 

varumärken. Ett tredje förhållningssätt har sin grund i att studera historiken där forskaren 

bland annat kan studera de metoder som använts historiskt och analysera olika versioner av en 

specifik händelse (Bryman & Bell, 2011). 

Epistemologi är läran om kunskap som även benämns som kunskapsteori, begreppet kommer 

från grekiska ordet episteme som betyder; kunskap, lärande, lära och ord 

(Nationalencyklopedin, 2012). Bryman och Bell (2011) beskriver att epistemologin kan delas 

upp i positivism och interpretavism, då studies utgångspunkt ligger i det tolkande perspektivet 

har den interpretavistiska utgångspunkten används. Positivismens används enligt Bryman och 

Bell (2011) till stor del inom den naturvetenskapliga disciplinen där resultaten testas om och 

om igen för att få samma svar. Interpretavismen å andra sidan går inte att generalisera på 
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samma sätt utan det är de mänskliga och sociala aspekter som påverkar resultatet (Bryman & 

Bell, 2011). Detta anser vi vara det perspektiv som går att anta för att studera 

kravinsamlingens hantering i de agila systemutvecklingsprojekten då vi inte är ute efter att 

generalisera utan beskriva hur fenomenet hanteras av de personer som intervjuats.  

Ontologi är enligt Bryman och Bell (2011) beskrivningen av om sociala företeelser existerar 

oberoende av vår uppfattning eller om det är något vi konstruerar själva. Detta kan som 

utifrån beskrivningen delas upp i två delar, dessa är objektivism och konstruktionism (Bryman 

& Bell, 2011). Objektivismens grund ligger i att sociala företeelser samt vad de har för 

betydelse är helt oberoende av våra egna uppfattningar om dessa. Att denna studies 

utgångspunkt ligger i konstruktionism beror på det stora antalet olika sätt en kravinsamling 

kan ta sin form, det är de personer som närvarar som påverkar vad som läggs i begreppet. 

2.3 Forskningsansats 
Vid forskning finns det två olika ansatser eller en kombination av de två som en forskare kan 

utgå från, dessa är kvantitativ och kvalitativ (Bryman & Bell, 2011). May (2001) beskriver att 

skillnaderna mellan dessa är vilken generell form, betoning eller vilket fokus som väljs, det 

författaren menar är att de består av två olika perspektiv. I den kvantitativa forskningen skall 

forskarnas syn på verkligheten vara något som de själva inte kan påverka (Bryman & Bell, 

2011).  Enligt Bryman och Bell (2011) innehåller denna forskningsansats en studie där 

forskaren behandlar numerisk och statistik data som analyseras utifrån förutbestämda 

hypoteser.  Den kvalitativa forskningen beskriver May (2001) har sin utgångspunkt i det 

tolkande synsättet, detta innebär att forskaren ser att denna själv kan påverka resultatet. 

Bryman och Bell (2011) förklarar att här skall forskaren låta teorin växa sig fram ur den 

insamlade data och att forskare med hjälp av denna konstruerar en verklighet. Det synsätt som 

valts för kunskapsutveckling ligger även som grund för val av forskningsansats (Bryman & 

Bell, 2011).  

Vi har valt ett hermeneutiskt förhållningssätt eftersom grunden för vårt kunskapsbildande ter 

sig utifrån tolkningen av verkligheten, som i vår form är teori och empiri. Studiens 

utgångspunkt ligger i det tolkande perspektivet och därför har en kvalitativ forskningsansats 

antagits. Även att kravinsamlingen är ett beskrivande begrepp som inte kan mätas har legat till 

grund för valet, vår frågeställning leder därför till beskrivande och förklarande kunskap. Vår 

utgångspunkt med studien är att undersöka och förbättra dels vår men även andras kunskap 

om fenomenet och problematiken kring kravinsamlingen i de agila 

systemutvecklingsprojekten. 

De nackdelar som kan ses med en kvalitativ forskningsansats är enligt Bryman och Bell 

(2011) bland annat att forskaren själv har för stor frihet då denna själv får bestämma och tolka 

vilket kan bidra till att forskningen inte är intressant för andra. Tolkningarna speglas även av 

att forskarens egna förutsättningar så som tidigare kunskap och bakgrund ligger till grund för 

hur informationen blir behandlad (Bryman & Bell, 2011). Detta är viktigt för forskare att vara 

medveten om, för att nå ett önskat resultat gäller det att beakta forskarens egna subjektivitet 

och på så sätt förenkla objektiviteten i studien. Bryman och Bell (2011) beskriver att det är 

viktigt att välja en metod som är bäst lämpad att besvara syftet. Då studiens syfte är att genom 

utgångspunkt i teori och empiri förklara hur kravinsamlingen hanteras i de agila 

systemutvecklingsprojekten kan en kvalitativ ansats urskilja. 
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2.3.1 Teorins och empirins roll 

Vid val av forskningsansats skriver May (2001) påverkas vad forskaren anser kommer först, 

teorin eller forskningen, finns det teorier som skall kontrolleras eller som skall skapas med 

hjälp av forskningen. Beskrivningarna av dessa två begrepp kallas för deduktiv eller induktiv 

(Bryman & Bell, 2011; May, 2001). Bryman och Bell (2011) beskriver att deduktivt är när 

teori analyseras för att framställa data, det vill säga hypoteser tas fram för att förkastas eller 

bekräftas med hjälp av den data som samlats in. Induktivt förklarar författarna med att teori 

skapas utifrån forskningen (Bryman & Bell, 2011; May, 2001).   

 

Inledningsvis har denna studie haft en deduktiv ansats då vi samlat in en stor mängd 

information för att sammanställa den data som används i den teoretiska referensramen samt 

för att sammanställa den intervjuguide som använts under den empiriska studien. Studien har 

under den empiriska studien samt för analysen och slutsatserna gått över till en induktiv 

ansats. Detta då studien har som utgångspunkt att studera kravinsamling som ett fenomen för 

att se hur den hanteras i praktiken. Anledningen till att den största vikten läggs vid den 

empiriska studien för att ta fram ett resultat beror på att svaren på frågorna inte går att finna i 

teorin.  

2.4 Datainsamlingsmetoder 
För att samla in data till en studie finns ett urval av metoder som lämpar sig för den 

kvalitativa datainsamlingen. Nedan har vi redogjort för vilka metoder vi har använt oss av 

samt varför vi valt dessa metoder. 

2.4.1 Litteraturstudie  

I studien har litteratur och forskning inom området studerats, detta för att öka den förståelse 

som krävs för att utföra den empiriska studien. Kravinsamling är ett existerande fenomen 

inom systemutvecklingen vilket medfört att en djupare kunskap krävts. För att bilda oss en 

uppfattning om hur kravinsamlingen sker inom de agila systemutvecklingsprojektet i 

jämförelse med inom den traditionella har både aktuell samt tidigare forskning studerats. Då 

den kvalitativa forskningen är en iterativ process har även litteraturen reviderats efter att 

intervjuerna inom den empiriska studien utförts. Detta både för att täcka de ämnen som kom 

upp under intervjuerna samt för att ta bort information om de metoder och arbetssätt som inte 

kommit på tal.  

Den litteratur som använts har till stor del införskaffats genom sökningar i de databaser som 

finns tillgängliga via Biblioteket på Högskolan i Borås. Genom att använda relevanta sökord 

för området, exempelvis kravinsamling, kravhantering, agil systemutveckling samt 

systemutveckling på både svenska och engelska, har tidsskrifter, avhandlingar, böcker samt 

vetenskapliga artiklar införskaffats för att möjliggöra en omfattande litterär studie. Sökningar 

har även skett på internet för att skapa en uppfattning om vad som skrivs inom fenomenet av 

de som dagligen kommer i kontakt med kravinsamlingen samt för att beskrivningar av 

begrepp och det agila manifestet. 

I litteraturstudien har vi utgått från en källgranskning av Holme och Solvang (1997) som 

består av ursprung, observation, tolkning samt användbarhet. Holme och Solvang (1997) 

beskriver att observation handlar om att selektera valet av litteratur inför studien. De 

begränsningar som vår studie innehåller är att det skall gälla kravinsamling inom 

systemutvecklingsprojekt, däremellan är bredden omfattande där allt från insamlingsmetoder 

till uppdelningar av kravnivåer täckts in. Ursprung handlar om huruvida källan är pålitlig samt 

förankringen till verkligheten (Holme & Solvang, 1997). Vi har valt att ange författaren till 

böckerna som källan även då de i vissa fall använt sig av annan primär data. För att fastställa 
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att källan har förankring i dagens verklighet har vi granskat utgivningsår i delar vi vet ständigt 

förändras. Den granskning som har skett för alla källor som använts är att innehållet har 

anknytning till de frågeställningar som studie har samt använt oss av källor med många 

citeringar och de som av andra anses vara frontfigurer inom området. Ingen större vikt har 

lagts vid platsen där materialet tagits fram, detta då den övergripande teorin för 

systemutveckling, kravinsamling samt agila systemutvecklingsmetoder är något som är 

oberoende av geografiskt ursprung.  

 

Tolkning handlar om att vi har tolkat vad författaren har skrivit, om detta stämmer överrens 

med dennes ursprungliga intentioner (Holme & Solvang, 1997). Tidsaspekten har som nämnts 

tidigare varit en väldigt viktig del att granska under arbetet då vårt huvudsyfte varit att studera 

de agila systemutvecklingsprojekten som fick sin slagkraft under slutet av 1990-talet. Dock 

har även de tungviktiga metoderna och då specifikt kravinsamlingen inom dessa studerats, 

vilket inneburit att beroende av vilken av dessa två metoder som beaktats för stunden har 

tidsepoken för litteraturen påverkats. Då ingen källa varit skräddarsydd för vårt syfte har en 

bred litteraturinsamling skett för att skapa ett mer omfattande underlag för att granska 

användbarheten.   

2.4.2 Empirisk studie 

Vi har intervjuat sju personer där samtliga arbetar för företag som är leverantörer av agila 

systemutvecklingsprojekt, personerna är fördelade på tre olika företag som ligger inom 

kategorierna stora eller medelstora företag. Definitionen av företagens storlek har tagits från 

de standarder som EU satt upp för organisationer, där ett medelstort företag har mer än 50 

men färre än 250 anställda och en omsättning på mellan 10 och 50 miljoner euro. För att 

räknas in i kategorin stora företag skall de ovan nämnda kriterierna överstigas (EUT L 124, 

20.5.2003). Detta kriterium har satts upp då vi ville se skillnader i hur flera personer inom 

samma bolag ser på kravinsamlingen och vid kontakt med mindre bolag visade det sig att 

endast ett fåtal arbetade specifikt med området. Det var även viktigt för oss att hitta 

intervjupersoner som var fördelade på olika företag för att få ett bredare svar till studien. 

Ytterliggare ett kriterium som används vid urvalet av intervjupersoner är att dem arbetar och 

har arbetet med kravinsamling under en längre period samt att de arbetar aktivt utefter en agil 

systemutvecklingsmetod. Detta för att de intervjuade skulle kunna bidra med kompetens som 

är nödvändig för att ge studien att relevant resultat. Dessa kriterier följer det målinriktade 

urvalet som Bryman och Bell (2011) beskriver är ett tillvägagångssätt som en forskare kan 

använd då denne är ute efter specifik information från en specifik målgrupp, i vår studie vill vi 

fånga information om hur de yrkesaktiva hanterar kravinsamlingen i deras agila 

systemutvecklingsprojekt.  

Företagen är belägna i Borås samt Göteborg där vi som forskare närvarat på plats för att hålla 

intervjuerna. Då vi har utfört semi-strukturerade intervjuer har dessa spelats in för att ge större 

utrymme för att studera intervjupersonerna. Vi hade en planerad intervjutid på mellan en till 

en och en halv timme, detta blev det verkliga utfallet då sidospår dök upp under de flesta 

intervjuerna. Dessa kriterier har tagits fram då syftet med studien är att få klarhet i hur 

kravinsamlingen hanteras inom de agila systeutvecklingsmetoder samt för att ta reda på vilka 

metoder och tillvägagångsätt som används i praktiken.  

Intervjuer är ett av det vanligaste sättet inom kvalitativ forskning att samla in data på, enligt 

Bryman och Bell (2011), då arbetet som resulteras utav intervjuer lättare kan anpassas till 

forskarnas privatliv. Bryman och Bell (2011) och May (2001) beskriver att det finns två olika 

metoder av kvalitativa intervjuer som kan användas, semi-strukturerade och ostrukturerade.  

Målet med denna forskning är som nämnt tidigare att få en djupare förståelse över hur 
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hanteringen av kravinsamlingen sker i de agila systemutvecklingsprojekten. För att nå detta 

resultat krävs det en inblick i hur företaget arbetar med kravinsamling samt deras syn på 

processen.  

Att använda sig av semi-strukturerade intervjuer för ändamålet lämpar sig då möjligheten 

finns att ställa öppna frågor i en intervju som ger spelrum för den intervjuade att röra sig i 

olika riktningar utifrån frågorna (Bryman & Bell, 2011; May, 2001). Målet med insamlingen 

är att påverka de intervjuade i minsta möjliga mån och istället kunna följa med på deras resa 

för att upptäcka deras viktiga hållpunkter samt relevans kring ämnet (Bryman & Bell, 2011). 

Vid utförandet av en semi-strukturerad intervju användes en intervjuguide, dock var denna 

inte något som behövde följas strikt utan öppnade upp för spontana frågor. På grund av att 

studien studerar ett avgränsat ämne valde vi utgå från en intervjuguide för att kunna vara med 

och styra dem i rätt riktning (Bryman & Bell, 2011; May, 2001). 

Diener och Crandall (1978) definition om vad etik handlar om är att forskaren skall ej föra 

forskningsobjekten bakom ljuset eller ljuga för dem, de skall vara medvetna om vilket syfte 

forskningen har. Författarna menar även att forskarna ej får låta dem komma till skada, både 

fysiskt och psykiskt (Diener & Crandall, 1978). Ytterligare en punkt dem har är att de som 

medverkar i forskningen skall ha gets möjlighet att acceptera valet det vill säga att de skall 

vara medvetna om att de deltar. Diener och Crandall (1978) menar även att deltagarnas 

privatliv skall i bästa mån skyddas från att ta skada, vilket kan kopplas till att de inte skall lida 

någon psykisk skada av deltagandet.  

Inom vår studie har de som medverkar först fått valet att acceptera om de vill vara med i 

studien eller inte. Då vi främst var ute efter att under intervjuer få tillgång till data från 

företaget om hur dem samlar in krav var deras privatliv skyddade från denna studie. Vi hade 

även förklara klart och tydligt vad vi ville ha ut av dem, detta för att de medverkande skulle 

ha en klar bild över vad det var vi eftersträvade för att vi skall få rätt output utifrån dem. Då 

önskemål om anonymitet förekom bland de som intervjuades valde vi att enbart namnge 

företagen vid dess riktiga namn medan personerna har benämnts med påhittade namn. Att vi 

anonymiserat de som deltagit i den empiriska studien har inte kommit att påverka resultaten, 

detta då resultatet inte är beroende av att kunna härledas tillbaka till specifika personer utan 

som bidrag till att se helheten. 

För att verifiera det insamlade materialet vid en intervju kan vi som forskare välja att 

transkribera de inspelade intervjuerna för att sedan skicka dessa till dem som intervjuats för 

verifiering (Bryman & Bell, 2011). Vi ansåg dock att de som intervjuades i inledningen av 

intervjuerna valde att ge en förskönande bild av fenomenet och det var inte förrän mot slutet 

som en verklig bild kunde skapas. På grund av denna problematik och att de mer 

verklighetstrogna delarna skulle kunna tänkas bli strukna vid verifiering har vi valt att inte 

verifiera materialet med de som intervjuats.  
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2.5 Analysmetod  
För analysen av studien har vi utgått från en analytisk induktion vilket är en analysmetod 

anpassad för kvalitativa studier. Då vi som tidigare specificerat utgått från ett hermeneutiskt 

förhållningssätt där teori och praktik studeras och tolkas utifrån författarnas egna 

förutsättningar är detta en metod som passar syftet med studien (se kapitel 2.2). Att studien 

har som syfte att öka förståelsen för fenomenet kravinsamling i agila 

systemutvecklingsprojekt utifrån tolkningar av de som arbetar med kravinsamling i praktiken 

har tolkningar av deras utsagor utgjort basen för resultatet. Analysen av det insamlade 

empiriska materialet har i enlighet med den analytiska induktionen genomförts först när alla 

intervjuerna slutförts.  

Hartman (2004) beskriver att den analytiska induktionen består av två delar, kodning och 

tolkning. I kodningsdelen av det insamlade datamaterialet delas datan upp i kategorier, vilket 

har utförts utefter de problemformuleringar som studien har samt vanligt förekommande 

begrepp utifrån intervjuerna. För att denna kodning skulle vara möjlig var det ett viktigt steg i 

det analytiska arbetet att transkribera de ljudinspelningar som gjorts under intervjuerna. Den 

information som kommer ut ur en kvalitativ intervju är inte strukturerad till innehållet så som 

en bok eller enkät utan dessa har fått bearbetats i efterhand. Något som beaktats är att stor del 

av bearbetningen inför analys sker ur ett tolkningsperspektiv vilket kan innebära vissa 

besvärligheter. På grund av att de semi-strukturerade intervjuerna välkomnar spontana frågor 

gäller det att inför analysarbetet att kategorisera så de kan belysas ur olika aspekter. Den 

empiri som samlats in var som tidigare beskrivits ljudinspelningar av intervjuerna som vi 

genomfört, dessa har vi beskrivit genom att utförs transkriberingar för att materialet skulle 

finnas i text. Som nämnts i tidigare kapitel (se kapitel 2.4.2) har de som intervjuats 

anonymiserats vilket gjorts redan i transkriberingarna för att det inte skall vara möjligt att 

återkoppla informationen till en specifik person.  

Då det transkriberade materialet bestått av en stor mängd text har denna sedan bearbetats 

genom kodningen för att finna de ovannämnda kategorierna för att skapa struktur i materialet. 

Arbetet har utförts genom att vi som författare flertalet gånger läst igenom den transkriberade 

texten för att finna svar på frågeställningarna för studien samt plocka ut andra delar som de 

intervjuade belyst. Detta material har sedan bearbetats genom att kategorier funnits i texten 

som sedan utgjort grunden för struktureringen. Resultatet av kategoriseringen där det 

insamlade materialet även reducerats från delar som omfattat andra områden än 

kravinsamlingen i de agila systemutvecklingsprojekten har sedan presenterats som den 

empiriska studien. 
 

Den andra delen av analysen har bestått av tolkning, detta beskriver Hartman (2004) innebär 

att forskaren utifrån sitt material söker efter svar på sina forskningsfrågor. Som beskrivet 

tidigare har arbetet med analysen präglats av induktion (se kapitel 2.3.1) vilket innebär att det 

insamlade materialet analyseras för att framställa teori. Då det vetenskapliga förhållningssättet 

för studien varit hermeneutik har detta skett genom tolkning. Denna tolkning har utförts 

genom att forskarna enskilt analysera det material som föregående steg resulterat i vilket 

sedan sammanställts för att ge ett enstämmigt resultat. På detta vis har de olika delarna 

sammanställts för att bilda en ökad förståelse för kravinsamlingen i de agila 

systemutvecklingsprojekten och svar på frågeställningarna som studien har. De olika 

delfrågarna har i analysen besvarats var och en för sig för att under processen öka förståelse 

som leder fram till ett svar på studiens huvudfråga; ”hur hanteras kravinsamlingen i de agila 

systemutvecklingsprojekten?”.  
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2.6 Utvärderingsmetod  
Bryman och Bell (2011) listar ett antal kriterier för att kunna utvärdera en forskningsrapport. 

Även då det pågår diskussioner kring hur vida dessa kan tillämpas på kvalitativa studier har vi 

ändå valt att följa Bryman och Bell´s tillämpningar av kriterierna på denna studie. Nedan 

beskrivs de kvalitetskriterier som vi anser relevanta för studien.  

Reliabilitet  

Begreppet står för graden av tillförlitlighet samt trovärdighet som finns inom studien. Skulle 

andra forskare inom området göra samma studie skall de kunna få likvärdigt resultat (Bryman 

& Bell, 2011). Då de egna värderingarna samt förförståelse spelar en stor roll i hur vi 

uppfattar specifika situationer har detta även påverkat hur analysen utförts. Studien innefattar 

inte alla konsultbolag inom IT-branschen vilket medför att andra forskare troligvis ur denna 

aspekt kommer att få andra resultat. För att försöka skapa en så pass hög reliabilitet som 

möjligt har alla intervjuer spelats in samt transkriberats, under intervjuerna har även 

anteckningar förts.  

För att kunna argumentera för att forskningen har hög intern reliabilitet har intervjuerna 

genomförts med båda forskarna närvarande. Efter dessa har informationen analyserat och 

diskuteras för att se om samma bild av vad som sagts och gjorts uppfattats. Detta skriver 

Bryman och Bell (2011) är ett sätt att visa på att en hög intern reliabilitet finns. 

Validitet 

Detta begrepp kan stärkas genom att visa på om det fenomen som har tänkt undersökas 

faktiskt har undersökts samt att det är betydelsefullt för forskningen (Bryman & Bell, 2011). 

Inom validiteten finns ett antal undergrupper, en av dessa den intern validitet har stärkts 

genom att se till att det som undersöks är relevant för studien (Bryman & Bell, 2011). Detta 

har påvisats i studien genom att intervjuerna som genomförts har varit med personer som har 

direkt anknytning till området kravinsamlingen och som arbetar på företag som arbetar utefter 

en agil systemutvecklingsmetod. Inför intervjuerna har även en mall med öppna frågor tagits 

fram som använts till alla intervjuer för att dessa inte skulle sväva ut till andra områden. 

Frågorna baserades på den förförståelse som skapats genom att studera tidigare forskares 

resultat inom området.  

Extern validitet är svårare att påvisa menar Bryman och Bell (2011) detta då det finns 

svårigheter med att generalisera en studie av denna typ. Dock kan viss generalisering 

förekomma då flertalet konsultfirmor inom området har att intervjuas. Den externa validiteten 

kan även härledas till vidareförbarheten, det vill säga om studiens resultat kan användas i 

andra sammanhang (Bryman & Bell, 2011). Detta är något vi i denna studie tagit fast i och 

påvisar genom att kopplingar till andra varianter av projekt som använder sig av en agil metod 

kan dras. Detta genom att studiens resultat kan vara till användningen även inom dessa projekt 

och inte uteslutande för de agila systemutvecklingsprojekt som studien studerat.  

Objektivitet  

Även då det inom samhällsvetenskaplig forskning är svårt att var helt objektiv är detta ett 

kriterium som skall uppnås till så hög grad som möjligt. Detta har gjorts genom att i största 

mån hålla de personliga värderingarna utanför arbetet, det vill säga vara så objektiv som 

möjligt. Bryman och Bell (2011) skriver att detta är en viktig aspekt att ta i beaktning så att 

forskningen inte vinklas till att stärka de egna åsikterna. 

  



18 
 

2.7 Presentationsmetod 
Den kunskapsutvecklingen vi har syfte att nå gör sig inte rättvis om fel presentationsteknik 

används, vår målgrupp styr även valet av presentationsform. Vår kandidatuppsats inom 

informatik presenteras skriftligt enligt den mall som angetts av ansvarig institution, 

Institutionen Handels- och IT-högskolan. Uppsatsen lämnas in för bedömning till Högskolan i 

Borås samt vår examinator, den presenteras även muntligt vid ett examinationstillfälle där en 

opponering sker. Vi har även som avsikt att i mån av intresse uppvisa vårt arbete för de 

respondenter som deltagit.  

Studiens kapitel har delats upp så att de kan läsas var och ett för sig, detta för att de 

intresserade av studien på ett enkelt sätt kan tillgodogöra sig den information som är relevanta 

för dem. I kapitlen har även hänvisningar gjort som visar vart mer ingående information om 

ämnena kan hittas för vidare läsning. Vi har även valt att använda oss av modeller och tabeller 

för att göra studien mer lättförståelig. 

2.8 Sammanfattning av metodkapitlet 
I detta kapitel har vi gått igenom vilket synsätt för kunskap som legat till grund för denna 

studie och dess frågeställningar (se kapitel 2.1). Då vi som specificerat i kapitlet om 

vetenskapligt förhållningssätt har ett hermeneutiskt synsätt (se kapitel 2.2) är grunden för 

kunskapsbehovet tolkande men även i delfrågor kritiskt. Kapitlet har även gått igenom vilken 

forskningsansats som valts för studien (se kapitel 2.3). Då kravinsamling är ett begrepp som 

kan ha flera olika betydelser samt inte kan mätas ur en statistik synvinkel har en 

kvalitativansats antagits. Metod för insamling av data (se kapitel 2.4) samt analys (se kapitel 

2.5) har även det beskrivits i detalj, vilka båda har bestått av både en litterärstudie samt en 

empiriskstudie. Vi har även beskrivit hur vi valt att utvärdera studien för att den skall hålla en 

tillfredsställande kvalitet (se kapitel 2.6). Kapitlet avslutades med en beskrivning av vilken 

metod som använts för presentationen av studien (se kapitel 2.7).  
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3 Teoretiska referensramen 
I detta kapitel kommer vi att behandla litteratur som är skriven inom området. Detta för att ge 

läsaren en större förståelse över helheten kring fenomenet. Nedan följer ett urval av 

författares samt forskares olika perspektiv på kravinsamling inom systemutvecklingsprojekt. 

En mer ingående presentation kommer ske utav de två metoder vi valt att lägga vikten på i 

studien; agil systemutveckling samt traditionellsystemutveckling.  

3.1 Syfte och disposition av teorikapitlet 
I föregående kapitel beskrevs vad vi vill åstadkomma med studien samt hur vi skall gå 

tillväga. Detta kapitel har som syfte att presentera den litteratur vi har selekterat fram dels för 

att ge både oss samt läsaren en bredare bild över studiens fenomen men också för att skapa en 

teoretiskplattform för studien. Det var viktigt för oss att göra en litteraturstudie för att förstå 

kravinsamlingen samt hur de olika metoderna är uppbyggda för att ha som utgångspunkt inför 

intervjuerna. Den litteratur som använts för kapitlet har tagits fram med hjälp av de metoder 

och kriterier som beskrivits i tidigare kapitel (se kapitel 2.4.1). Dispositionen för kapitlet 

kommer inledas med en omfattande beskrivning av krav för att sedan övergå till begreppet 

kravinsamling samt de olika arbetssätt som finns att tillämpa. Detta för att inbringa läsaren i 

en första förståelse över de centrala begrepp som genomsyrar studien.  

Nästkommande del i kapitlet omfattas av de traditionella systemutvecklingsmetoderna. Detta 

då vi vill skapa en större förståelse kring bakgrunden till framkomsten av de agila 

systemutvecklingsmetoderna. Avslutningsvis sker en fördjupning kring de metoder som idag 

överskuggar de traditionella systemutvecklingsmetoderna, nämligen de agila 

systemutvecklingsmetoderna. Kravinsamlingens roll i systemutvecklingen förändrades i 

samband med detta skifte, syftet med detta kapitel är att se vad som har skrivits om 

kravinsamlingen samt hur den hanteras i de olika metoderna för att ha som utgångspunkt vid 

den empiriska studien.  

3.2 Krav 
I detta avsnitt har vi som avsikt att ge en övergripande bild av kraven som uppstår under ett 

systemutvecklingsprojekt. Vi har valt att ge en kortare överblick över kravhanteringen där 

kravinsamlingen ingår för att se hur dessa förhåller sig till varandra. Efter detta har vi valt att 

påvisa hur kraven kan delas in i olika kategorier då detta är något som vi stött på under den 

empiriska studien. 

3.2.1 Kravhantering 

Inom ett systemutvecklingsprojekt samlas kraven in, modelleras och analyseras, 

kommuniceras, valideras samt underhålls, ett samlingsord för detta beskrivs i litteraturen som 

kravhantering (Nuseibeh & Easterbrook, 2000). Kravhanteringen i ett 

systemutvecklingsprojekt handlar om att ta fram den nytta som ett nytt system skall infria hos 

en organisation samt vilka funktioner och begränsningar som detta system skall inneha 

(Nuseibeh & Easterbrook, 2000; De Lucia & Qusef, 2010). I bilden nedan kan denna iterativa 

process ses (se figur 2).  
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Figur 2 - Kravhanteringsprocessen (egen bild) 

Det första steget i kravhanteringen är kravinsamlingen, här skall utvecklarna med hjälp av 

intressenter och ett urval av arbetssätt fånga de krav som finns på det tilltänkta systemet. 

Nuseibeh och Easterbrook (2000) beskriver att det viktigaste målet med kravinsamlingen är 

att hitta vilka problem det är som det nya systemet skall lösa samt identifiera vilka intressenter 

som finns, både organisationer och individer.  Några av de vanligaste tillvägagångssätten för 

kravinsamlingen är intervjuer, observationer, workshop samt användarfall (Nuseibeh & 

Easterbrook, 2000; Eriksson, 2008; De Lucia & Qusef, 2010). 

När insamlingen av kraven har slutförts skall dessa analyseras vilket kan utföras genom 

användningen av modeller (Nuseibeh & Easterbrook, 2000; De Lucia & Qusef, 2010). 

Nuseibeh och Easterbrook (2000) beskriver att målet med denna uppgift är att fastställa om de 

krav som samlats in är oklara, motsägande, ofullständiga eller tvivelaktiga. Att använda sig av 

modeller kan hjälpa till att få en överblick över helheten, från organisationsstrukturen till 

domäner och de icke-funktionella krav som skall implementeras (De Lucia & Qusef, 2010). 

Modellerna är även användbara i de kommande stegen för att verifiera och validera kraven 

med användarna (Nuseibeh & Easterbrook, 2000). 

Att dokumentera och kommunicera kraven är nästa steg inom kravhanteringen, här skall 

utvecklingsteamet dokumentera kraven på ett tydligt sätt för att kunna kommunicera med 

intressenterna (Nuseibeh & Easterbrook, 2000; De Lucia & Qusef, 2010). I den agila 

systemutvecklingen som fokuserar på minimal dokumentation används istället vanligen 

prototyper, användarfall eller dataflödesdiagram för att kommunicera kraven (De Lucia & 

Qusef, 2010). En viktig detalj för utvecklarna att lägga fokus på under dokumentationen är att 

använda sig av ett språk eller notation som användarna kan ta till sig (Nuseibeh & 

Easterbrook, 2000). 
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Validering av de krav som dokumenterats är det näst sista steget i processen, här skall 

utvecklarna och intressenterna komma överens med varandra om att rätt krav har tagits fram 

och att dessa stämmer överens med de mål som satts upp med projektet (Nuseibeh & 

Easterbrook, 2000; De Lucia & Qusef, 2010). Att validera kraven kan vara en svår process då 

olika intressenter har motsägande mål med utvecklingen vilket resulterar i konflikter 

(Nuseibeh & Easterbrook, 2000).  

Den agila utvecklingen förespråkar att krav kan tas in allteftersom samt att de befintliga 

kraven utvecklas under tiden vilket medför att även detta är en del i kravhanteringen, det vill 

säga underhåll av kraven (Nuseibeh & Easterbrook, 2000; De Lucia & Qusef, 2010). Här är 

en viktig del i arbetet att kunna spåra, prioritera samt lagra kraven för att se vilka effekter de 

nya eller förändrade kraven har på de redan befintliga (Nuseibeh & Easterbrook, 2000; De 

Lucia & Qusef, 2010). 

3.2.2 Indelning av kraven  

Eriksson (2008) beskriver att för att få en heltäckande bild räcker det inte med enbart ett 

perspektiv. Detta kan jämföras med krav, ses dem enbart ur ett perspektiv kan stor del av 

funktionaliteten eller kvaliteten av ett system försummas (Eriksson, 2008). Att dela upp 

kraven i olika kategorier är vanligt inträffande, dock kan uppdelningen skifta från leverantör 

till leverantör. De olika kategorier som förekommit under studien är funktionella och icke-

funktionella krav, högnivå och lågnivå krav samt affärs-, konceptuell- och logisknivå.  

Funktionella krav skall beskriva, enligt Eriksson (2008), vad systemet eller funktionerna skall 

göra, dessa beskrivs ofta genom en förklaring av vad som skall tas in samt vad som förväntas 

komma ut, input och output. Eriksson (2008) beskriver att dessa krav även benämns som 

beteendemässiga krav då de skall beskriva vad systemet skall göra. De icke-funktionella 

kraven beskriver Eriksson (2008) skall beskriva hur ett system skall fungera. Kraven 

beskriver bland annat användbarheten och prestandan för system samt kommer att påverka 

hur nöjda användarna blir med systemet. Eriksson (2008) beskriver att de icke-funktionella 

kraven är lika tidskrävande och kostsamma att åtgärda i senare skede som funktionella krav, 

därför är det viktigt att behandla de icke-funktionella kraven på likartat sätt som de 

funktionella dvs. verifiera för att skapa nytta till kunden. 

Nästkommande två gruppindelningar uppmärksammades under den empiriska studien. 

Högnivå krav innefattar företagens effektmål av systemutvecklingsprojekten, det är företagets 

övergripande mål som ligger till grunden för dessa krav. Lågnivå kraven omfattar de tekniska 

aspekterna, från gränssnittets utformning till databasens uppbyggnad. Affärsnivå kraven som 

ingår i den sista gruppindelningen kan jämföras med högnivå kraven i föregående 

kravindelning, företagets syfte skall tillgodoses. De konceptuella kraven fokuserar mer på 

företagens aktiviteter, deras processer kartläggs för att upptäcka behov som omvandlas till 

konceptuella krav. De logiska kraven är en nedbrytning av de konceptuella kraven till en mer 

detaljerad teknisknivå för utvecklingens syfte.  
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3.3 Kravinsamling i systemutvecklingsprojekt  
Kravinsamlingen är som beskrivits ovan den inledande fasen i kravhanteringen under en 

systemutvecklingsprocess. Roubah och Al-Rafee (2008), Fuentes-Fernández, Gómez-Sanz 

och Pavón (2010) och Laporti, Borges och Braganholo (2009) framhäver kravinsamlingsfasen 

som den mest kritiska delen under en systemutvecklingsprocess, 55 % av de vanliga problem 

som uppstår under utvecklingen kan härledas tillbaka till kravinsamlingen. Problemen kan 

bero på att användarna inte vet vad dem kan förvänta sig av systemet samt brister i 

kommunikationen. Enligt De Lucia och Qusef (2010) samt Laporti, Borges och Braganholo 

(2009) innebär kravinsamlingen en interaktion mellan leverantören och kunden, målet är att 

samla in de krav som skall tillgodoses under systemutvecklingen.  De faktorer som skall 

identifieras är systemets operativa begränsningar, vilka tjänster och processer som systemet 

skall tillhandahålla, tillämpningsområden samt prestandan skall kartläggas (De Lucia & 

Qusef, 2010). Resultatet av kravinsamlingen skall dokumenteras, analyseras, prioriteras samt 

valideras för att resultera i en kravspecifikation, där intressenterna gett sitt samtycke och 

systemutvecklingsteamet förstår de förväntningar som de ställs inför (Roubah & Al-Rafee, 

2008; Laporti, Borges & Braganholo, (2009); De Lucia & Qusef, (2010); Nuseibeh & 

Easterbrook, 2000).  

Nuseibeh och Easterbrook (2000) samt Roubah och Al-Rafee (2008), anger att de vanligaste 

teknikerna som används vid kravinsamlingen är dels de traditionella arbetssätten; intervjuer, 

enkäter samt analys av företagsdokument. Andra vanligt förekommande arbetssätt för 

kravinsamling är brainstorming, workshops, observationer, användarfall, fokusgrupper, 

prototyper samt användningstest (Eriksson, 2008). Valet av arbetssätt för kravinsamlingen 

beror på olika faktorer såsom tid, resurser, vilken information som behövs identifieras samt 

vilken metod som systemutveckligen kommer följa (Roubah & Al-Rafee, 2008; Nuseibeh & 

Easterbrook, 2000). Eriksson (2008) skriver att då det beror på vad för information som 

leverantörerna måste få fram av kunden så är det den ansvariga för kravinsamlingen som har 

det övergripande beslutet av vilket arbetssätt som skall används. Roubah och Al-Rafee (2008) 

beskriver kravinsamlingsprocessen med att systemanalytikerna använder sina tidigare 

erfarenheter för att samla in funktionella och icke funktionella krav. Outputs ifrån arbetet kan 

utformas i form av anteckningar, olika typer av diagram, skisser eller checklistor (Eriksson, 

2008; Roubah & Al-Rafee, 2008). Detta utgör sedan grunden för kommande steg i 

kravhanteringsprocessen. Eriksson (2008) beskriver intervjuer och workshops som de 

arbetssätt som på bästa sätt kan få fram både de funktionella samt icke funktionella kraven.   

Problem som kan uppstå under kravinsamlingsprocessen är att kraven ofta samlas in från 

användarna utan att belysa dess sammanhang (Fuentes-Fernández, Gómez-Sanz & Pavón, 

2010). Alla aspekter som i någon kontext kan komma att påverka systemet bör beaktas 

(Eriksson, 2008).  Fuentes-Fernández, Gómez-Sanz och Pavón (2010) beskriver följande 

problem som kan härledas tillbaka till kravinsamlingen; bristande expertiskunskap som 

innebär att för mycket fokus enbart läggs vid att leta efter de funktionella aspekterna som kan 

implementeras i systemet och då missar den mänskliga kontexten. Ericsson (2008) menar att 

en av anledningarna till att många problem uppstår under kravinsamlingsfasen är för att 

beställaren inte vet vad dem kan förvänta sig av systemet eller bristande kunskap som leder 

till felställda krav.  

 

Andra anledningar som kan leda till att kraven blir fel definierade är att det kan vara svårt att 

få kraven ifrån rätt intressenter, kan bero på tidsbrist från deras sida (Eriksson, 2008; Fuentes-

Fernández, Gómez-Sanz & Pavón, 2010). Ett känt och vanligt faktum enligt Eriksson (2008) 

är att intressenterna inte besitter de tekniska kunskaperna som behövs för att kunna lista rätt 
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krav på systemet. Ytterligare en faktor som kan försvåra kravinsamlingen är motsättningar 

ifrån användarna, dem är nöja med nuvarande system och ser inte fördelen med att byta ut det 

(Fuentes-Fernández, Gómez-Sanz & Pavón. 2009; Roubah & Al-Rafee, 2008). Eriksson 

(2008) beskriver även att det kan vara rädsla från användarnas sida som gör dem negativa till 

att bistå med nytta för utvecklarna, en möjlig rädsla kan vara att dem är rädda att förlora 

arbetet då det nya systemet implementeras som automatiserar dennas arbetsuppgifter. Ett 

vanligt glapp kan också vara att det fokuserar för mycket på det som är dåligt med systemet 

och vad dem vill att det nya systemet skall kunna utföra och dem positiva delarna i 

existerande system glöms bort. (Fuentes-Fernández, Gómez-Sanz & Pavón, 2009; Roubah & 

Al-Rafee, 2008; De Lucia & Qusef, 2010; Eriksson, 2008) 

3.4 Arbetssätt för kravinsamling 

Vi vill i denna teoretiska del lyfta fram olika arbetssätt för kravinsamlingen, vi anser det vara 

en viktig del i vår studie då beroende på vilket arbetssätt som används kan kraven påverkas. 

Av denna anledning samt för att ge förståelse för hur dessa arbetssätt används vill vi därför 

presentera begreppen mer utförligt.  

3.4.1 Intervjuer  

Att använda sig av intervjuer är det vanligaste sättet att samla in krav enligt Roubah och Al-

Rafee (2008), i deras studie använde sig 98 % utav intervjuer. Intervjuer är ett traditionellt 

arbetssätt och De Lucia och Qusef (2010) beskriver intervjuer som en arbetssätt för att kunna 

identifiera åsikter och fakta från potentiella intressenter till systemutvecklingsprocessen. 

Eriksson (2008) belyser att det finns flera olika typer av intervjuer såsom personliga 

intervjuer, telefonintervjuer, e-postintervjuer samt gruppintervjuer, dock finns det en 

gemensam nämnare nämligen kommunikationen mellan intressenter och leverantören. Den 

vanligaste formen av intervju är personliga intervjuer och det är vad vi i denna uppsats 

kommer lägga vårt fokus på.  Både Eriksson (2008) och De Lucia och Qusef (2010)  beskriver 

olika slags intervjuer som kan utföras, dels finns det stängda intervjuer som inte skiljer sig 

nämndvärt ifrån enkäter, den som intervjuar har redan innan utformat en rad frågor som skall 

bli besvarade under intervjuen. Om forskaren istället väljer en öppen intervju så ger dessa 

intervjuer mer svängrum för den som blir intervjuad att prata fritt kring ett fåtal frågor som 

ställs(Bryman & Bell, 2011). En öppen intervju ger även den som intervjuar en frihet att ställa 

spontfrågor eller följdfrågor när denne anser att detta är av relevans (Bryman & Bell, 2011). 

Ostrukturerad intervju liknas ett samtal, då existerar inte en färdig frågeställning som skall 

följas (Bryman & Bell, 2011). De Lucia och Qusef (2010) menar att intervjuer är bra för att få 

en övergripande förståelse över användarens påverkan på systemet dock är dem mindre bra 

för att lyckas identifiera specifika krav.  

3.4.2 Workshops  

I Roubah och Al-Rafee (2008) undersökning använde 72 % workshops i arbetet för att samla 

in krav. Eriksson (2008) anger att workshops är en generell teknik som kan tillämpas på både 

stora och små projekt samt att systemets karaktär inte heller är av vikt vid användningen av 

workshops. Eriksson (2008) beskriver en workshop är ett möte mellan en workshopsledare 

och ett antal intressenter för att komma fram till vilka behov som finns för det nya systemet. 

Workshop är en effektiv metod för att på reducerad tid ta fram, prioriter samt strukturera 

kraven (Eriksson, 2008). Kraven kan tas fram genom att deltagarna skriver ner sina krav på 

post-it lappar som de sätter upp på en tavla (Roubah & Al-Rafee, 2008; Eriksson, 2008). En 

workshop kan enligt Eriksson (2008) karakteriseras med att ett syfte alltid är definierat som 

beskriver varför workshopen hålls samt att deltagarna är mer aktiva än vid ett vanligt möte. 

Workshopledaren är den som skall hålla motivationen uppe för deltagarna så de fortsätter att 



24 
 

vara aktiva under hela workshopen (Eriksson, 2008). En workshop skall inte mynna ut i ett 

majoritetsbeslut utan det skall resultera i ett gemensamt synsätt hos samtliga deltagare. Enligt 

Eriksson (2008) är en workshop ett strukturerat arbetssätt som innehåller olika faser såsom 

planering, genomförande samt utvärdering, den skall även omfattas av workshopsregler samt 

checklistor.  

3.4.3 Användarfall  

I Roubah och Al-Rafee (2008) undersökning visade det sig att 74 % av de tillfrågade använde 

sig utav arbetssättet användarfall. Detta är enligt De Lucia och Qusef (2010) en scenario 

baserad teknik som ingår i Unified Modeling Language (UML) utveckling. Eriksson (2008) 

förklarar att arbetssättet användarfall med att kravinsamlaren identifierar aktörernas påverkan 

av systemets funktioner och på så sätt får en beskrivning av systemet. Dessa kan identifieras 

under en workshop där målet är att lokaliserar användarna samt deras integration med 

systemet (De Lucia & Qusef, 2010). Eriksson (2008) beskriver att en fördel med användarfall 

är att det är en bra teknik för att urskilja krav. Många av de språkbarriärer som kan infinna sig 

överbryggas då detta arbetssätt målar upp en visuell bild som lättare kan implementera en 

gemensam förståelse (De Lucia & Qusef, 2010; Eriksson, 2008).  

3.4.4 Prototyper  

Eriksson (2008) beskriver prototyper som ett bra arbetssätt för att stämma av med 

intressenterna att kraven har tillgodosetts samt att det har implementerats ett gemensamt 

synsätt av förväntningarna på systemet.  Fördelen med prototyper är att alla inblandade har 

lättare att få en gemensam bild av vad kraven skall komma att leda till (Eriksson, 2008). Det 

existerar ofta språkbarriärer mellan utvecklarna och intressenterna som gör att det kan bli 

missförstånd i kravspecifikationen, då språket inte kan förstås av alla inblandade (Eriksson, 

2008). Genom att göra en prototyp i exempelvis blyertsskisser på papper, FrontPage, 

ritprogram såsom Microsoft Paint eller Illustrator samt Powerpoint kan alla intressenter 

identifiera vad kraven kommer leda till samt även upptäcka nya krav som behövs på systemet 

(Eriksson, 2008). I Roubah och Al-Rafee (2008) undersökning visade det sig att 76 % av alla 

företag använde sig av prototyper. Eriksson (2008) listar fördelar med prototyper, det är 

tillexempel lättare för kunden att förklara vad dem vill ha när de ser systemet då prototyperna 

inger en större förståelse. Prototyper är därför ett bra sätt för att stämma av kraven samt att 

förväntade krav upptäcks som de tidigare inte listat (Eriksson, 2008).  

3.4.5 Enkäter  

Eriksson (2008) beskriver enkäter som det arbetssättet som kan användas för att hitta krav 

som användaren inte är medveten om att den har samt även för att få en överblick och 

utvärdering av det nuvarande systemet. Han menar även att detta är ett bra sätt att få många 

användare att ge sin bild av vilka behov som de har då många intressenter kan nås med liten 

ansträngning (Eriksson, 2008). Frågorna i en enkät kan vara öppna eller ha bestämda 

svarsalternativ som skall fyllas i, Eriksson (2008) skriver att öppna frågor tar betydligt längre 

tid att administrera men kan ge infallsvinklar som annars inte skulle upptäckas. Dock ser 

Eriksson (2008) att det även finns nackdelar med användningen av enkäter, en av dessa är att 

för att få ut användbar information krävs det en stor ansträngning av den som skriver 

frågorna. I rapporten som Roubah och Al-Rafee (2008) skrivit visas det att 89 % av de 

utvecklingsprojekt som ingick i undersökningen använts sig av någon form av enkäter. 

3.4.6 Brainstorming  

De Lucia och Qusef (2010) samt Nuseibeh och Easterbrook (2000) beskriver brainstorming 

som ett arbetssätt för grupper som skall användas för att ta fram nya kreativa idéer. 

Arbetssättet bör enligt De Lucia och Qusef (2010) i första hand användas för att ta fram nya 
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idéer för applikationerna eller systemens egenskaper samt för att bestämma vilka problem 

som det skall lägga fokus på. Inom detta arbetssätt spelar projektledaren en mycket stor roll 

då denna skall bestämma hur lång tid sessionen får ta, se till att diskussionen inte fastnar på 

ett visst ämne samt även se till att alla får tillfälle att uttrycka sig (De Lucia & Qusef 2010; 

Nuseibeh & Easterbrook, 2000). Efter att en brainstorming session har genomförts skall de 

olika ämnena utvärderas samt att beroenden och konflikter med andra krav skall ses över, 

vilket lättast utförs genom att göra en grafiskpresentation (De Lucia & Qusef 2010; Nuseibeh 

& Easterbrook, 2000). Även brainstorming visade sig användas av en stor andel av företagen 

som Roubah och Al-Rafee (2008) undersökte i sin rapport, närmare bestämt 86 %. 

3.4.7 Observationer   

Observationer används enligt De Lucia och Qusef (2010) för att utvärdera samt öka 

förståelsen för de sociala och organisatoriska krav som bör beaktas. De beskriver att detta 

arbetssätt är effektivt inom de agila systemutvecklingsmetoderna då framtagning av krav 

kring hur processerna inom verksamheten ser ut eller samverkan mellan medarbetarna skall 

analyseras (De Lucia & Qusef, 2010). Roubah och Al-Rafee (2008) såg i sin undersökning att 

79 % av projekten som undersöktes använde sig av observationer för att ta fram kraven. 

Eriksson (2008) beskriver observationer så som att kravhanteraren observerar användarna i 

sin befintliga miljö för att lära sig hur dessa arbetar, vilket kan leda till en förbättrad förståelse 

för hur arbetsrutinerna ser ut. En av fördelarna som han ser med detta arbetssätt är att inga 

direkta förberedelser behöver ta plats innan arbetet börjar samt att kravhanteraren själv kan 

upptäcka processer som är onödiga vilka användaren själv inte tänker på (Eriksson, 2008). 

Nackdelar beskriver författaren är att det kan vara svårt att få tillåtelse att genomföra 

observationer, då kunden kan se det som onödig tid som slösas på att ”praktisera” (Eriksson, 

2008). Observationer är inte heller enligt De Lucia och Qusef (2010) ett komplett arbetssätt 

utan bör kombineras med andra utvärderingsmetoder, exempelvis användarfall. 

3.4.8 Användningstest  

Eriksson (2008) förklarar att syftet med användartester är till stor del att analysera systemets 

användbarhet samt för att identifiera vilka krav som finns för utformningen av systemet ur 

användbarhetssynpunkt. Han beskriver det vanligaste tillvägagångssättet som att användaren 

får utföra specifika uppgifter där denna högt får berätta vad den gör och tänker medan 

kravhanteraren dokumenterar (Eriksson, 2008). Testerna behöver inte utföras i ett färdigt 

system utan kan göras genom användning av allt från pappersskisser och prototyper till 

PowerPoint-bilder eller ett halvfärdigt system (Eriksson, 2008). Att använda sig av detta 

arbetssätt anser Eriksson (2008) ger förbättrade kunskaper om verksamheten, de uttryck som 

används samt att de är bättre än observationer då de inte tar lika lång tid, dock krävs det här 

betydligt mer förberedelser. En annan nackdel som tas upp är att inte alla krav täcks in av 

detta arbetssätt då användaren blir hårt styrda i de tester som utförs och inte arbetar enligt sina 

vardagliga rutiner (Eriksson, 2008).  
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3.5 Traditionella metoder för systemutveckling 
I de traditionella metoderna startar systemutvecklingsarbetet med att utföra en genomgående 

förstudie där kraven specificeras för att sedan gå vidare till nästa fas. De Lucia och Qusef 

(2010) beskriver att skillnaden mellan de traditionella systemutvecklingsmetoderna och den 

mer agila systemutveckling anses av många bestå i att de traditionella 

systemutvecklingsmetoderna har svårare att hantera förändringar som kommer in i ett senare 

skede under utvecklingen. De sekventiella metoderna innebär att utvecklingen sker i sekvens, 

det vill säga i en och samma ordningsföljd, den vanligaste av dessa metoder är 

vattenfallsmetoden (De Lucia & Qusef, 2010; Royce, 1970). 

Inom vattenfallsmodellen delas projektet upp i olika faser i kronologisk ordning, när en fas är 

färdig övergår projektet till nästa (se figur 3). Grundtanken bakom detta utvecklingsperspektiv 

är att de delar som tas fram i en fas skall hålla så pass hög standard att det inte finns någon 

anledning till att backa (Royce, 1970). I den första formella beskrivningen av 

vattenfallsmodellen av Winston W. Royce i en artikel från 1970-talet visas ett antal faser upp. 

Faserna har i olika avseenden modifierats, dock är det denna beskrivning av 

vattenfallsmodellen som är underlaget till denna uppsats. Royce (1970) delade i 

originalversionen upp faserna i; systemkrav, mjukvarukrav, analys, design, kodning, testning, 

implementation (se figur 3). Som tidigare nämnts skall en fas färdigställas innan nästa 

påbörjas. Den första fasen innehåller allt förarbete med att samla in kundens krav, förstå syfte 

med systemet samt prioritera och strukturera upp kraven (Royce, 1970). När detta arbete är 

färdigt startas nästa fas (Royce, 1970).  

 

Systemkrav

Test

Kodning

Design

Analys

Mjukvarukrav

Implementation

 

Figur 3 - Vattenfallsmodellen - Royce (1970) egen översättning 
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3.6 Agila metoder för systemutveckling 
De agila systemutvecklingsmetoderna växte fram under 90-talet som en slags revolt mot de 

tungrodda systemutvecklingsmetoderna, enligt Björkholm och Brattberg (2010). Hneif och 

Ow (2009) beskriver att agilitet i stort betyder att så mycket av det tungviktiga som möjligt 

rensats bort. Behovet fanns av en ny arbetsmetod för att kunna möta den föränderliga värld, 

kundernas ständigt förändrade krav och det faktum att deadlines för projekten blev allt kortare 

(Hneif & Ow, 2009). Den agila systemutvecklingen driva av iterationer, se figur 4 nedan;  

Krav

Arkitektur 

och design

Test och

avstämning

Utveckling

 
Figur 4 - Den agila systemutvecklingsprocessen (egen bild) 

År 2001 träffades de första drivkrafterna och profilerna i de olika agila rörelserna på en 

skidort i Utah för en konferens, de upptäckte här att de resonerade om samma saker och att 

dem hade en liknande grund (Hneif & Ow, 2009). Under denna helg lyckades de komma fram 

till en gemensam bild på hur ett team skall tänka och planera för att driva ett projekt så att det 

lyckas (Hneif & Ow, 2009). Resultatet av denna konferens var en sammanställning av det 

agila manifestet, (Beck, Beedle, van Bennekum, Cockburn, Cunningham, Fowler, Grenning, 

Highsmith, Hunt, Jeffries, Kern, Marick, Martin, Mellor, Schwaber, Sutherland & Thomas, 

2010). Det agila manifestet har vi översatt och visas nedan i tabellform, se tabell 2; 

 

Värdera individer och interaktion Högre än processer och arbetssätt 

Värdera fungerande mjukvara Högre än omfattande dokumentation 

Värdera samarbete med kunden Högre än att förhandla om kontrakt 

Värdera att reagera på förändringar Högre än att följa en uppgjord plan 

Tabell 2 - Det agila manifestet (egen översättning) 

Den första värderingen som handlar om att det är inte processerna och verktygen som skall 

begränsa möjligheten att sammarbeta, det är individernas sammarbete som skall styra 

processerna och val av arbetssätt (Beck et al, 2001). Nästa del i manifestet är en viktig 

värdering som ej skall misstolkas till att det enligt de agila systemutvecklingsmetoderna inte 

förs någon dokumentation (Beck et al, 2001). Det kan bli mindre dokumentation, men det kan 

också bli mer dokumentation i de agila systemutvecklingsmetoderna, det viktigaste är att 

förmågan finns att utveckla fungerade mjukvara och inte förmågan att skriva dokumentation 

(Dybå & DingØr, 2008; Beck et al, 2001). Det är också viktigt att värdera samarbetet med 
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kunden högre än att förhandla om kontrakt, kunden vill veta på ett ungefär vad det kommer att 

kosta men sammarbetet skall rankas högre (Dybå & DingØr, 2008). Sista punkten i de agila 

manifestet är att ha möjligheten och förmågan att reagera på förändringar under processen 

hellre än att följa en plan till punk och prickar (Hneif & Ow, 2009; De Lucia & Qusef, 2010). 

Det är viktigt att poängtera, enligt De Lucia och Qusef (2010) att de begrepp som finns i den 

högra spalten inte är oviktiga i de agila systemutvecklingsmetoderna dock skall de ej heller 

utgöra hinder och skall överskuggas av begreppen i den vänstra spalten. I samband med att 

det agila manifestet upprättades så formulerades även ett antal principer som skall infinna sig 

i de agila systemutvecklingsmetoderna (Björkholm & Brattberg 2010; De Lucia & Qusef 

2010; Beck et al, 2001). Dessa presenteras i komprimerat format i tabellen nedan (se tabell 3); 

Sammanfattning av de agila principerna 

En agil process är en process som fokuserar först och främst på att leverera fungerande och 

värdefull mjukvara. För att uppnå detta är det viktigt att se till att leverera nytta och att 

leverera ofta. Fokus ska ligga på att bygga något enkelt först för att sedan kunna bygga på 

produkten med fler och fler funktioner, tills tidpunkten nås då produkten är mogen för att 

driftsättas. Kortare iterationer som avslutas med leverans ökar möjligheten att få feedback 

ifrån kund vilken hjälper utvecklarna att fortsätta i rätt riktning.  

Att arbeta agilt innebär att arbetet planeras av och sker utav ett litet och sammanhållet team. 

Teamet skall ha mandat att själva bestämma hur dem vill lösa en uppgift samt vem som gör 

vad i vilken ordning.  

Det agila teamet skall bestå av en tvärfunktionell grupp människor, vilket betyder att den 

kompetens som behövs från start till leverans finns i teamet. Det omfattar inte bara 

utvecklarna utan kan vara verksamhets specialist, databasexperter, gränssnittsexpert osv. Vad 

som behövs i en sprint för att gå från idé till leverans skall finnas inom teamet, eller i nära 

anslutning till teamet.  

För att kunna leverera i varje sprint krävs det att teamet inte bygger ett korthus utan att dem 

hela tiden säkerställa att det byggs högteknisk kvalité. Testning sker därför hela tiden för att 

kunna säkerställa detta.  

En agil process bygger också på att den drivs av dialog samt nära samarbete, dels med 

kunden men också inom teamet. Informationsflödet blir bättre genom att en diskussion 

ansikte mot ansikte förs, vilket reducerar missförstånd samt att informationsflödets ledtid 

minimeras.  

En agil process bör också välkomna förändringar, utvecklingsteametet skall kunna hantera att 

kunden kommer med nya idéer. Däremot handlar det inte om att göra exakt det kunden säger 

utan det handlar om att prioritera men även att välkomna förändringar från kunden.  

Det är även viktigt att se det som en lärande process då den utvecklas hela tiden. Att 

diskutera sig fram till en startpunkt är viktigt dock efter en iteration kommer nästa att 

förändras och justeras. Processen i sig utvecklas hela tiden.  

Sista principen är den transparanta, en agil process är genomskinlig. Det skall vara uppenbart 

att kunna se hur det går för utvecklingsteamet. Det skall inte plötsligt sista dagen dyka upp 

oväntat arbete, utan det skall gå att följa den sanna processen under hela vägen.  
Tabell 3 - De agila principerna (egen översättning) 
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Figur 5 - Sambanden (Björkholm & Brattberg, 2010) 

De agila systemutvecklingsmetoderna 

innefattar ett ramverk som beskriver 

ett sätt att arbeta på där strävan finns 

att försöka uppfylla alla principer och 

värderingar (Björkholm & Brattberg, 

2010; De Lucia & Qusef, 2010). Det 

räcker exempelvis inte med att ha 

dagliga möten för att kunna arbeta 

agilt. Björkholm & Brattberg (2010) 

beskriver att de agila 

systemutvecklings-metoderna är en 

iterativ process där kravinsamlingen 

ständigt sker under hela 

systemutvecklingsprocessen. Kraven kommer 

löpande in under det pågående arbetet samt 

anlyseras och prioriteras (Björkholm & Brattberg, 2010; De Lucia & Qusef, 2010). 

Enligt Björkholm och Brattberg (2010) kan de olika lättrörliga begreppen förklaras i följande 

sammanhang, se sambanden i figur 5. Scrum beskrivs som ett ramverk för att styr projektet, 

här blir roller definierade, möten som skall hållas planeras osv. (Björkholm & Brattberg, 

2010). Agil beskriver mer grundvärderingar som skall finnas i åtanke hela tiden vilka skall 

följas och levas upp till (Björkholm & Brattberg, 2010). För att förstå de agila processerna bör 

lean beaktas, där förklaras mycket av teorierna. Grundtanken som fanns hos skaparen till lean 

var att eliminera överskott (Poppendieck & Poppendieck, 2003). Grundaren till lean tänket 

var Taiichi Ohno, begreppet härstammar ifrån den Japanska biltillverkaren Toyota som på 

1940 talet hade stött på en del problem (Poppendieck & Poppendieck, 2003). Björkholm och 

Brattberg (2010) samt Poppendieck och Poppendieck (2003) förklarar att Toyota började 

fokusera på ledtiderna för att kunna reducera lagren och som resultat förminskades 

lagerkostnaderna till skillnad från konkurrenterna som hade massiva lagerkostnader. En 

grundstomme i lean är att leverera snabbt samt att upptäcka och optimera processens ledtid, 

detta leder till att mycket av fokusen går ut på att lokalisera samt förebygga flaskhalsar i 

produktionen (Poppendieck & Poppendieck, 2003). Poppendieck och Poppendieck (2003) 

förklarar att lean är ett synsätt som skall vara implementerat i företagets kultur och alla steg i 

processen skall ifrågasättas för att för att kunna maximera kundvärdet. Ett steg vidare i 

sambandet visar på att från scrums perspektiv så kan Extreme Programing (XP) ses som en 

verktygslåda med olika tekniker (Björkholm & Brattberg, 2010). Det är en verktygslåda för 

att skriva snygg, strukturerad högkvalitativ kod, vissa av dessa mekanismer är även inbyggda 

i scrum (Björkholm & Brattberg, 2010).  

Ramesh, Lan och Baskerville (2010) samt De Lucia och Qusef (2010) skriver att ett 

problemområde som systemutvecklare ställs inför är att krav som ställs vid den inledande 

fasen kan ändras drastiskt och kan till och med vara ”gårdagens krav” innan projektet ens har 

avslutats. Författarna samt Eriksson (2008) beskriver att tanken bakom det agila 

tillvägagångssättet är att bättre kunna möta den dynamiska och komplexa omgivningen som 

ständigt påverkar projekten. Ett flexiblare arbetssätt välkomnar nya krav under projektet 

(Björkholm & Brattberg, 2010). Tanken är att då arbetet sker i en iterativ process i ett nära 

sammarbete med användarna, där kodning och tester sker kan regelbundna leveranser av delar 

av systemet till användarna medföra en snabbare feedback (Ramesh, Lan & Baskerville, 

2010).  
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3.6.1 Scrum 

Hirotaka Takeuchi och Ikujiro Nonaka grundade år 1986 uttrycket scrum i sin avhandling som 

handlade om små tvärfunktionella team som arbetat tillsammans mot gemensamma mål 

(Pham, 2011). De Lucia och Qusef (2010) beskriver att scrum är baserat på produktivitet, 

flexibilitet och anpassningsförmåga. De beskriver även att det är mer av ett management 

verktyg som hjälper till att fokusera arbetet i sprintar och att metoden lämnar det helt öppet 

för utvecklarna att själva välja vilka arbetssätt, metoder och implementationsmetoder som 

används för mjukvaruutvecklingen (De Lucia & Qusef, 2010). Pham (2011) beskriver att ett 

scrum team skall bestå av en Scrum master, en produktägare och ett utvecklingsteam som 

skall innehålla den kompetens som krävs för att ta fram systemet. 

Det första steget i processen är att produkt ägaren samlar in krav från de intressenter som 

finns till systemet, dessa prioriteras och förs in i en produkt backlog, denna kan innehålla allt 

från funktioner inom organisationen till tekniska frågor (Pham, 2011). Kniberg (2007) 

beskriver att det är viktigt att produkt backlogen hålls på en företagsmässig nivå. Han skriver 

även att det vanligaste tillvägagångssättet för att samla in kraven som produktbacklogen 

bygger på är att använda sig av användarfall som tas fram under ett par workshops (Kniberg, 

2007). De Lucia och Qusef (2010) beskriver hur kraven hanteras inom scrum, dessa 

kopplingar visas i tabellen nedan (se tabell 4); 

 

Aktivitet Scrum realisering 

Kravinsamling  Produktägaren formulerar Produkt backlogen 

 Alla intressenter kan medverka i framtagningen 

Kravanalys  Möte för att förädla backlogen 

 Produktägaren prioriterar produkt backlogen 

 Produktägaren analyserar kraven för att kontrollera 

genomförbarheten 

Krav dokumentation  ”Ansikte-mot-Ansikte” kommunikation 

Krav validering  Granskningsmöten 

Krav management  Sprint planeringsmöte 

 Poster i produkt backlogen som kan spåras 

 Förändrade krav läggs till/tas bort från 

produktbacklogen 

Tabell 4 - Kravens plats i Scrum (egen översättning) 

Efter att produkt backlogen har tagits fram hålls ett möte där sprintarna planeras (Pham, 

2011). Författaren skriver att under mötet skall det planeras för hur många leveranser som 

skall göras samt när leveranser av dessa delar av systemet och det färdiga systemet skall ske 

(Pham, 2011). Under mötet skall det även utifrån produkt backloggen bestämmas vilka delar 

som skall göras under vilken sprint samt att sprintarna planeras i detalj med tidsestimeringar 

för varje uppgift (Pham, 2011). Kniberg (2007) beskriver likt Pham (2011) att när arbetet 

sedan är igång skall varje morgon startas med ett 15 minuters långt möte där uppgifterna 

diskuteras.  
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Varaktigheten för sprintarna skriver Pham (2011) är mellan en och fem veckor, är de mycket 

längre försvinner agiliteten. Att ändra eller lägga till uppgifter under sprintens gång är något 

som enbart får göras om det är väldigt speciella omständigheter, teamet och produktägaren 

måste vid dessa tillfällen komma överens om att det är genomförbart (Kniberg, 2007; Pham, 

2011). För varje sprint upprättas ett burndowndiagram enligt Kniberg (2007), se figur 6, för 

att se hur mycket arbete som är kvar för att klara de mål som är uppsatta för sprinten. En 

senare del som utförs inom en sprint är genomförandet av ett granskningsmöte där teamet och 

produktägaren går igenom vad som har gjorts och vad som inte blivit färdigställt (Kniberg, 

2007; Pham, 2011). Enligt Kniberg (2007) skall teamet demonstrera vad som tagits fram samt 

att produktägaren förklarar nya krav som kommit fram under sprintens gång.  

Kniberg (2007) beskriver ännu en central del inom Scrum, detta är scrumtavlan (se figur 6). 

Här sätter teamet upp de uppgifter som skall utföras inom sprinten, spalterna på tavlan visar 

vilka uppgifter som inte har påbörjats ännu, vilka som det arbetas med och även de som är 

färdiga (Kniberg, 2007). Han skriver vidare att ytterligare kolumner kan användas men att det 

gäller att tänka till noga så att det inte blir för rörigt (Kniberg, 2007). Tavlan används för att 

ge en överblick över hur arbetet går, det är vid denna tavla som teamet samlas varje morgon 

för att gå igenom hur arbetet flyter på (Kniberg, 2007). Som bilden nedan visar påpekar 

Kniberg (2007) att på tavlan inkluderas även oftast burndowndiagramet samt ytterligare 

uppgifter som kan påbörjas om teamet blir färdig med de planerade delarna tidigare än väntat. 

 

 
Figur 6 - Scrumtavla (Kniberg, 2007) 
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3.6 Sammanfattning av teoretiska referensramen 
I detta kapitel har vi presenterat den teori vi anser behövs som förförståelse för att läsaren 

skall kunna ta till sig den information som presenteras i kommande kapitel. En inblick har 

getts kring krav i ett systemutvecklingsprojekt (se kapitel 3.2), en beskrivning av 

kravhanteringsprocessen där kravinsamlingen ingår samt även uppdelningarna av kraven som 

vi kommit i kontakt med under den empiriska undersökningen. I ett avsnitt har en djupgående 

diskussion angående kravinsamlingen presenterats (se kapitel 3.3), där de delar en 

kravinsamling skall täcka har framställts samt att problem som kan uppstå under processen 

klarlagts.  

För att ge läsaren en mer ingående blick i hur kravinsamlingen går tillväga har även olika 

arbetssätt för detta presenterats (se kapitel 3.4), ett urval av arbetssätten har gjort till de som 

tagits upp under den empiriska studien samt även de vanligast förekommande i den litteratur 

som studerats. Som ett avslutande avsnitt har de två övergripande 

systemutvecklingsmetoderna presenterats (se kapitel 3.5), detta för att ge en bild av de 

skillnader som finns mellan dessa metoder samt en mer ingående uppfattning av det agila 

tänket. I detta avsnitt har även en av de agila systemutvecklingsmetoderna, scrum, 

presenterats mer ingående då det är denna metod som alla medverkande i den empiriska 

studien använder sig av.  
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4 Empirisk studie 
I detta kapitel introduceras det material som samlats in under den emirpiska studien, nedan 

presenteras de intervjuer som genomförts och som innefattar olika perspektiv på 

kravinsamling inom agila systemutvecklingsprojekt. Detta för att ge läsaren en större 

förståelse kring fenomenet.  

4.1 Genomförande av den empiriska studien 
Syftet med den empiriska studien är att söka svar på hur kravinsamlingen utövas inom agila 

systemutvecklingsprojekt. För att skapa en bredare bild av problematiken kring studiens 

fenomen har vi valt att med utgångspunkt ifrån den teoretiska referensramen intervjua 

yrkesaktiva inom området (se kapitel 2.4.2).  Vi anser att för att lyckas besvara vår 

frågeställning behövdes material samlas in ifrån personer som aktivt utövar kravinsamling i 

praktiken, detta då vi anser att det krävs belysningar ifrån olika yrkesaktiva perspektiv för att 

svara på frågan.  De personer samt företag som ingått i den empiriska studien är samtliga från 

leverantörssidan av systemutvecklingsprojekt samt uppfyller de kriterier vi inledningsvis satt 

upp (se kapitel 2.4.2). Intervjuguiden som använts är utformade utefter teorikapitlet samt vad 

vi ansåg vara relevant för våra forskningsfrågor (se bilaga 1). 

Dispositionen för kapitlet kommer att utgöras av att varje intervjupersons utsaga sker var för 

sig. Denna uppdelning av intervjuerna har valts då syftet med intervjuerna var att få deras syn 

på hur kravinsamlingen fungerar inom deras verksamhet samt kundens inblandning. Att de 

har presenterats var och en för sig fyller syftet att visa på skillnader i hur de intervjuade svarat 

på de frågor som ställts, för att sedan kopplas samman i analysen. På grund av integrationen 

av de intervjuades svar som kommer ske i analysen, var syftet att få en tydlig struktur över 

personernas utsagor i följande kapitel. Detta för att på ett enkelt sätt kunna härleda svaren 

tillbaka till sin fulla kontext.  Målet med intervjuerna var att få svar på hur dem hanterar 

kravinsamlingen i deras agila systemutvecklingsprojekt. För att reda upp dessa trådar behövde 

vi få en inblick i hur kravinsamlingen går till i praktiken. De krav på anonymitet som 

specificerats har även de följts under denna studie (se kapitel 2.4.2). 

4.2 Anders – Sigma 
Anders arbetar för konsultfirman Sigma i västra Sverige, hans huvudsakliga arbetsuppgift är 

kravinsamling samt hantering inom det uppdrag han för nuvarande befinner sig i. Kontakten 

han har med kunden sker via en produktledare som skriver högnivå krav och levererar dem till 

Sigma, sedan är det dem som bryter ner kraven till en detaljerad nivå så kraven kan realiseras. 

Hur arbetet går till med att bryta ner kraven till funktioner som skall realiseras beskriver 

Anders sker utifrån en redan fördefinierad process, det är en förstudie som görs. Processen går 

till så att förstudien sker innan kunden eller leverantörerna har sagt att dem skall utveckla 

produkten eller inte, det är först när den väldigt detaljerade specifikationen är klar som 

tidsestimeringen sker, utifrån denna tas beslutet om utvecklingen skall ske eller inte.  

4.2.1 Kravinsamling 

Som beskrivits ovan är det under förstudien som en specificering av kraven sker, kraven 

presenteras sedan i en Powerpoint för kunden samt andra intressenter. Utifrån den så sker 

diskussioner tillsammans med arkitekter, designers, testarna samt åter med produktledningen 

för att stämma av att de krav som tagits fram under förstudien stämmer. Avstämningen till 

kunden sker för att säkerställa att resultatet blir som kunden önskar i slutändan. Han förklarar 

även att tidsestimering samt en budget för uppdraget alltid förmedlas till kunden innan 

projektet startar.  
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”Detta går lite stick i stäv med scrum och sånt här. I själva teamen är det tänkt att man skall jobba 

väldigt scrum mässigt, men vi är väldigt beroende av att kunna specificera väldigt detaljerat i ett 

väldigt tidigt skede innan själva produktutvecklingen har börjat, så det blir inte riktigt scrum.” 

Citat - Anders, Sigma 

När det kommer till själva kravinsamlingsprocessen säger Anders att han ur sina erfarenheter 

har sett att de flesta bolag har någon form av standard som de skall utgå från när de tar fram 

nya produkter. Här ser han att mycket av det som görs för att samla in kraven är att titta på hur 

det ser ut i dagsläget, jämföra detta med de nya krav som kommit in från produktledningen 

samt att följa nya standarder som tagits fram. Ofta är de nya kraven delar som slår mot hela 

systemet vilket kräver att kravställaren gräver sig djupt ner i hur de befintliga funktionerna 

fungerar för att kunna ta fram kraven. För Anders medför detta att kravinsamlingen till stor 

del består av att sätta sig in i dokumentation och att gräva i den befintliga lösningen mer än att 

hålla intervjuer och workshops. 

4.2.2 Löpande krav 

Anders förklarade att mellan leveranserna så kommer det in nya krav som måste beaktas. 

Oftast är det de inom gruppen som arbetar med design som upptäcker kraven då de upptäcker 

olika alternativa scenarion, detta är den vanligaste uppkomsten av de nya kraven. I de lägena 

blir det omvänd framtagning, det blir mer eller mindre design som säger; det här är problemet 

och så här bör det lösas. I de flesta fallen har design ett bra lösningsförslag, vilket medför att 

kravställarna i efterhand får dokumentera kravet utifrån vad resultatet blev.   

4.2.3 Avstämning mot kund 

Att sedan stämma av kraven med kunden för att se att resultatet blir det förväntade förklarar 

Anders sker genom intervjuer, workshops samt med den powerpoint som nämnts tidigare. 

Vanliga problem som uppstår vid kravinsamlingen menar Anders sker då kunden inte själva 

vet vad de vill ha, de har endast en liten aning om ett problem som de vill ha bukt med samt 

att det skall lösas med någon typ av system, dock finns inte kunskapen om hur eller på vilket 

sätt som det skall lösas.   

”Så det är ofta ett problem att kunden inte ligger på samma kunskapsnivå som en själv gör och därmed 

kan det bli ett par missar i kommunikationen. Det uppdagas mycket när produkten väl släpps, mycket 

supportärenden som kommer in och landar på de som har skrivit kraven.”  

Citat - Anders, Sigma 

Därför anser Anders att det är viktigt att göra dessa avstämningar, dock kan han se att de inom 

bolaget inte lägger så stor vikt vid detta som de kanske borde, här kan förbättringar ske 

förklarar han.   

4.2.4 Problematiken vid kravinsamling 

De problem som Anders kan se med att samla in kraven är att de gamla kraven, som han för 

det mesta utgår från, är dåligt skriva och att ingen har tillräckligt med kunskap om hur det 

nuvarande systemet fungerar. Detta resulterar ofta i att han får vända sig till design med 

väldigt specifika frågor och att de då får gå in i det befintliga systemet för att kontrollera hur 

det fungerar. Eftersom de i Anders grupp arbetar mycket med vidareutveckling av befintliga 

system menar han att de befintliga kraven måste identifieras för att kunna skriva nya.  

Anders tror också att viss problematik som kan uppstå vid kravinsamlingen kan reducerad 

genom att arbeta utifrån en agil metod, där kommunikationen är tätare mellan alla 

vederbörande samt att arbetet sker iterativt. Eftersom kunden inte vet exakt vad det är de vill 
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få ut från projektet i början ser Anders att det vore bättre att leverera mindre delar samt att 

välkomna feedback.  För närvarande sker kommunikationen med kunderna inte kontinuerligt, 

de levererar endast nya versioner av systemen en till två gånger om året.  

4.2.5 Kundernas mognadsgrad  

På frågan om vad kunderna anser om att arbeta agilt har Anders uppfattningen att dem inte 

bryr sig egentligen hur leverantörerna arbetar intern utan bara hur snabbt ett system kan 

levereras. Bara för att det ändras metod betyder det inte att personerna förändras på något sätt. 

Systemledaren och kravanalytiker äter fortfarande lunch med varandra och pratar helst inte 

med programmerarna även då de nu sitter jämte varandra vid arbetsbänken, de gamla vanorna 

är kvar. Att arbeta utifrån en metod anser Anders mer påverkar de ytliga delarna, exempelvis 

att stå upp vid en tavla och sätta upp postitlappar.  

”Just kravanalytiker både på affärssidan och systemsidan är ofta seniorer som är mellan 50-65 år, de 

har ju sina gamla vanor och för att någon kommer och säger åt dem att ändra metod kanske de väljer 

att stå upp på mötena men vanor och sådana delar är mycket svårare att ändra på.”  

Citat - Anders, Sigma 

Att utvecklingen går mer åt att arbeta utefter de agila arbetsätten anser Anders tyder på att det 

är på väg i rätt riktning. Han kan dock se att det i stora organisationer där det är väldigt 

mycket politik inblandat och många personer kan vara svårt att använda sig av exempelvis 

scrum. Detta då de är beroende av att få någon form av handskakning och en analys i ett tidigt 

skede för att lösa vad som skall täckas in. Han anser dock att detta inte utesluter att arbetet 

sker i team och att kraven kommer fram i samspråk med design och test.  

4.2.6 Förbättra kravinsamlingen 

Anders menar att för att kunna förbättra kravinsamlingen så dels borde den statiska förstudien 

där en djupdykning sker på väldigt detaljerad nivå och det mer dynamiska kravmaterialet som 

förändrar sig integreras mer. Han frågade sig om det är ett bra sätt med statiska Powerpoints 

som folk utgår ifrån? Får användarna en fullständig bild utifrån den? Samtidigt behövs det 

någon typ av planering och tidsestimering och det är väldigt svårt att tidsestimera om det inte 

specificerar väldigt noggrant.  

”… det jag tror på det är väl att man försöker komma ifrån den här förstudien och skriver kraven med 

en gång, att man på något sätt måste bort från förstudien, men jag vet inte riktigt hur det skall gå till.” 

Citat - Anders, Sigma 

4.2.7 Kravinsamlingens roll i de agila systemutvecklingsprojekten 

Anders förklarar att kravinsamlingens roll i ett agilt systemutvecklingsprojekt för dem är både 

internt samt extern, internt fungerar kraven som kommunikationen mellan olika intressenter. 

Dels för att skapa en bättre kommunikation inom projektteamet dels också mot 

produktledningen som gett högnivå kraven från början. Det är även ett kommunikationsmedel 

mot tekniska skribenter exempelvis som skall konstruera någon typ av kundinformation 

utifrån kraven, då måste dem ha kraven att utgå ifrån så de kan skriva instruktioner för 

kunderna om hur produkten fungerar. Kraven är det ända verktyget de kan utgå ifrån. 
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4.3 Bernt, Sigma 
Bernt arbetar som kravställare på konsultföretaget Sigma i västra Sverige, här arbetar han med 

stora organisationer som är ute efter att förändra sin verksamhet med hjälp av IT. Han 

förklarade att dem inte använder sig av någon specifik metodik för att behandla kraven, dock 

finns det vissa företag som använder något verktyg där dem vill att kraven registreras. Bernt 

förklarar att arbetet med kund uppdagas genom att de får en uppdragsbeskrivning ifrån 

säljaren, vad det är dem skall göra. Mestadelen av de projekt som dem utför inleds inte med 

någon fast budget, däremot finns det nästan alltid en tidsram. Utformningen brukar te sig 

sådan att de bestämmer att projektet skall hålla på i tre månader, efter detta sker en 

avstämning med kunden för att ta reda på vad dem har kommit fram till samt om de skall 

avsluta eller fortsätta sitt arbete ytterligare några månader.  

4.3.1 Kravinsamling 

Bernt började med att förklara att mestadelen av deras arbete med att samla in kraven tar sin 

grund i att intervjua användare. Bernt förklarar att han under arbetet har ett väldigt nära 

samarbete med kunden då dem alltid sitter ute hos kunden. En stor del av deras arbete går ut 

på att intervjua användarna, antingen i grupper eller enskilt med en individ åt gången. Bernt 

beskrev att nyckeln till en bra kravinsamling är att lyssna, det viktigaste är att även ha 

förmågan att kunna höra det dem inte säger. Användarna kanske säger en sak men menar 

något annat, det gäller att tolka och analysera det dem säger och inte bara tro blint på det.  

”Oftast kan det vara symptomen som de klagar på, det är det som är fel. Man måste ju backa och se 

orsaken till att det är så då, inte bara försöka lösa något symptom utan hitta orsakerna till varför de vill 

ha det eller varför det är ett problem.” 

Citat – Bernt, Sigma 

För Bernt är kommunikationen en väldigt viktig del i processen och han känner av att vissa 

kunder är mer villiga att ge den information som behövs än andra. Vissa kunder tillåter dem 

att vara med på interna möten och vara en del i gänget medan andra inte delar med sig av den 

dagliga verksamheten. Detta ser han beror på att mognadsgraden för att arbete tillsammans 

med konsulter är väldigt olika hos kunderna. Som konsult vill han vara en del i gänget för att 

höra det som sägs runtomkring, Bernt anser att utifrån de vardagliga samtalen kan han hitta 

mycket information som inte annars skulle uppdagas. De verksamheter som Sigma utför 

uppdrag för är stora decentraliserade verksamheter där kontoren är geografiskt utspridda. 

Detta medför att de inte kan besöka alla kontor för att skapa en uppfattning om hur 

arbetssituationen ser ut för dem utan får föra intervjuer via webben eller telefon. Bernt anser 

att detta inte är ett hinder dock är fördelen med intervjuer på plats att många kan delta på en 

och samma gång samt att han vid behov kan använda en tavla som hjälpmedel att rita på.  

4.3.2 Löpande krav 

Bernt förklarar att om det kommer in krav från en intervju som inte överensstämmer med det 

som redan har behandlats så försöker han vinkla det. Han kan exempelvis säga till personen 

att han har ett krav som ser ut på ett visst sätt för att då se om denne håller med om det eller 

inte. Har personen en annan bild får Bernt gå tillbaka och titta på det igen för att göra om. 

Många av de som arbetar i den grupp som Bernt ingår i sitter ute på företagen och försöker 

fånga det vardagliga. De hinder som kan uppstå är att människor är olika och inte riktigt säger 

som det är, som konsult anser han att förmågan att kunna läsa mellan raderna måste innehas.  

Han kan även se att utifrån en utvecklingsmodell så läggs alldeles för stort fokus vid 

utvecklingsfasen. Kunderna förstår inte vikten av att lägga någon längre tid vid de första 

faserna så som förstudien och analysen, många projekt startar alldeles för snabbt, innan det 
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står klart vad som faktiskt skall göras. Leverantörerna tar in kraven till en nivå där de anser 

sig kunna börja men tänker inte på konsekvenserna av detta, det blir helt enkelt för bråttom att 

komma igång. Han ser därför att behandlingen av de löpande kraven är av stor vikt för att 

uppnå de resultat som kunden förväntar sig.  

4.3.3 Avstämning  

Utifrån det material de samlar in ifrån intervjuerna tas specifikationer fram. De berörda 

samlas sedan för en återkoppling för att stämma av att alla får en gemensam bild av 

problemet. Bernt trycker väldigt hårt på att nyckeln till att komma in i ett företag och kunna 

lokalisera samt definiera krav är att hela tiden förankra dessa hos kunden för att reducera att 

villospår bestigs. Han förklarar att det är en iterativ process och det är viktigt att inte vänta för 

länge innan avstämningen sker, verktyget som används för att stämma av kraven är för det 

mesta Powerpoint. Bernt förklarar att han använder sig av bilder, figurer samt användarfall då 

det blir tydligare än bara text, han anser dock att det räcker med en Powerpoint.   

4.3.4 Problematiken vid kravinsamling 

Bernt anser att intervjua en person är ett betydligt bättre tillvägagångssätt än att exempelvis 

skicka ut en enkät, eftersom det är lika stor del tolkningen av vad som inte sägs som behöver 

komma in bland kraven. Han anser att som kravställare kan han inte bara tro på det som 

personerna säger utan ha förståelse för vad de säger samt även för vilka implikationer det kan 

ha på andra. En enkät tycker Bernt kan bli för torr, här ses bara vad de har skrivit och inte vad 

de tänkte eller i vilken sinnesstämning personen var när han utförde enkäten. Att kunna ställa 

mer djupgående frågor vid en intervju ser han som en stor fördel. Bernt förklarar även att dem 

använder sig frekvent av workshops i sitt arbete med att fastställa krav. Problemet med 

workshops anser han är att det är svårt att få rätt folk till mötena, oftast inser dem inte att de 

kan så mycket själva utan tycker att; lilla jag kan inte ansvara för detta. Bernt förklarade 

därför att dem brukar inleda workshopen med att till exempel be alla deltagarna att nämna alla 

flicknamn dem kommer på.  

”Ska man tillexempel säga alla namn man kan på A, då kan man se att totalt har man fått ihop 30 

namn men den individen som har flest kanske bara har 15 namn. Här kan de se att är man en grupp så 

får man mycket större bredare svar än vad man själv då klarade, 15.” 

Citat – Bernt, Sigma 

Dem kanske känner att dem inte vill ta på sig hela ansvaret, men är dem flera stycken i 

workshopen kan dem inse att var och en kan väldigt mycket om sina delar och slås dem 

samman blir volymen stor. Andra problem med en workshop är att rätt personer inte väljs ut 

för att medverka menar Bernt, detta försöker de ta sig runt genom att ställa krav på kunderna. 

Eftersom det är kunderna som anställer konsulterna för att de vill ha hjälp måste de förstå att 

rätt information behöver komma fram. Det som är viktigast anser Bernt är att hitta 

nyckelanvändarna för att få del av den nyttigaste informationen. Att använda sig av grupper i 

olika former anser Bernt vara väldigt viktigt, här får han en chans att förankra det som tagits 

fram bland flera individer. Uppdragen som de åtar sig är förslag som skall effektivisera 

kundens rutiner och är inte kraven förankrade hos de anställda är de svåra att arbeta vidare på. 

Observationer sker enligt Bernt inte särskilt ofta, de som arbetar i den grupp han ingår i har 

sedan tidigare erfarenhet av olika branscher och kan sätta sig in i processerna utan att detta 

behövs. Det förekommer dock om det är någon som inte varit i en viss verksamhet tidigare att 

denne då får prya eller jobba i verksamheten ett tag. Det är svårt som konsultbolag att sälja in 

en konsult som inte har den relevanta bakgrunden, detta har lätt till att de på Sigma inte 

använder sig av några juniorer på dessa positioner. 
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4.4 Clas, Centiro  
Clas arbetar som projektledare på Centiro där arbetsuppgifterna inkluderar att vara del i 

kravinsamlingen för de projekt som verksamheten åtar sig. Processen för hur arbetet går till på 

företaget kan ses i bilden nedan (se figur 7) vilket är en modell som Clas målade upp under 

intervjun. Det första som sker förklara Clas är en säljprocess, här övertygar de kunden om att 

de skall välja deras företag. Efter det inleds en förstudie fas, vilket är deras kravinsamlingsfas. 

Första besöket där han själv och säljaren närvarar handlar egentligen om att reda ut vad dem 

faktiskt behöver, träffa rätt personer och att få se processerna och verksamheten.  
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Figur 7 - Centiro´s process - (egen bild) 

I arbetet förklarar Clas att de har fem punkter som är viktiga att följa; process, system, 

Centiro´s stöd, dokumentation samt projektstart. Processen är den som visas i bilden ovan. De 

viktigaste aspekterna med system förklarar Clas är att de nästan aldrig gör några leveranser 

hos kunden utan kopplar upp sig mot kundens befintliga system för att föra över 

programvaran. Därför måste de göra en karta över de andra systemen som redan finns för att 

kunna leverera bäst nytta till kunden. Punkt nummer tre är vilket stöd som Centiro kan ge sina 

kunder med hjälp av programvaran. Det fjärde delen som de gör är dokumentationen och 

denna sker utifrån ett dokumentationsstöd som Centiro tagit fram. Detta är ett jätte dokument 

där de får stöd för vad det är som skall dokumenteras, hur det skall dokumenteras samt även 

hur de skall ritar processerna. Den sista punkten som skall följas är att när de är överens med 

kunden skall någon form av projektstart infinna sig. 

4.4.1 Kravinsamling 

Det arbetssätt som används för att samla in kraven är workshopar och för att säkerhetsställa 

att rätt personer är med ställer de krav både på sig själva och på kunden angående vilka som 

skall närvara. Här anser han att det är lika mycket personer som kan IT som dem som kan 

processerna som måste medverka från kundens sida. Märker dem under workshopen att det är 

fel personer som finns med så försöker de att ändra på detta för att kunna leverera det de 

åtagit sig. Clas förklarar att i ca 80 % av de projekt som företaget tar in har de en fast budget 

och tidsram inom vilken de skall leverera. Andra kunder som verksamheten har är de som 

kontinuerligt har projekt på gång, med dessa säger Clas att det kan hända att debiteringen sker 

mer löpande.  
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4.4.2 Löpande krav 

Clas förklarar att nya krav som kommer in löpande under projektet hanteras som en change 

request.  

”Dem vill förändra någonting mot det scoopet vi hade från början och antingen är det så att dem putter 

in mer pengar så vi kan få in mer resurser så vi kan jobba snabbare eller så skjuter vi på deadline. 

Lägger change requesten i slutet.” 

Citat – Clas, Centiro 

Det händer att de löpande kraven prioriteras in i arbetet men det är väldigt mycket upp till 

kunden i samspråk med projektledaren som får avgöra hur detta skall hanteras. Det är väldigt 

viktigt att kunden är med och får säga sitt då det är deras pengar och tid som används, Clas 

anser att det är väldigt viktigt att ha en god relation med kunderna för att få samarbetet att 

fungera. Även här ser han en utmaning i att leverera något agilt, att arbete enligt ett agilt 

arbetssätt fungerar väldigt bra då projektet har en kund, ett mål och ett projekt för då kan det 

planeras och kommer nya detaljer in påverkar det ingen annan. Är det dock flera projekt igång 

samtidigt och ett av dessa behöver planeras om, påverkas även de andra. Detta anser han vara 

utmaningen med det arbetssätt som Centiro använder sig av då de ständigt har flertalet projekt 

igång samtidigt. 

4.4.3 Problematiken vid kravinsamling 

Svårigheten med att samla in krav anser Clas först och främst är att hitta rätt personer och att 

få dem att medverka under mötena. Den andra delen är att förstå kundens process, han 

förklarar att det inte är jättemånga som lyckas att komma in och förstå de att ska stödja en 

process istället för att leverera ett it system, vilket han anser är en stor skillnad. En tredje 

punkt som kan vara svårt är att få kunden att förstå vad det är som de faktiskt kommer att få. 

De problem som kan uppstå här är att kunder som kanske utför denna typ av projekt var femte 

eller var tionde år inte har någon rutin på arbetet. Lämnar då Centiro in ett dokument som är 

ganska detaljerat och säger att detta är vad ni får, är det verkligen såhär det fungerar? Så vet 

kanske inte kunderna om det verkligen är på detta sätt. Det är här det agila kommer in, saker 

kommer upp under tiden och då måste de inom projektet gå tillbaka för att göra om. Clas 

förklarar att de kör sällan med att levererar vid ett visst datum vilket han anser skulle hämma 

processen. Dock finns det ofta en deadline vilket gör det svårt att arbeta helt agilt då kunderna 

ofta mitt i processen kommer på att det som specificeras, inte alls är det de vill vi. Då får de 

bygga om och det kan ta några månader extra vilket i sin tur måste godkännas av kunden.  

”Det blir ett problem i agiliten, det finns kanske inte alltid det tidsutrymmet som behövs för att säga; 

då kör vi en snurra till för nu såg vi ett nytt behov. ” 

Citat – Clas, Centiro 

Han ser det som en dragkamp att faktiskt få med rätt personer i projektet, produktionen hos 

kunden får inte bli lidande av att ett nytt system skall utvecklas dock måste konsulterna få 

med de personer som faktiskt kan tillföra något i arbetet. Detta är en del där arbetet lätt kan 

haverera.  

4.4.4 Kundens mognadsgrad 

När det kommer till kundens mognad för att arbeta agilt anser Clas att de i nio av tio fall inte 

vet vad det betyder, dem har inte koll på vilken metod dem använder om det är vattenfall eller 

någon agil. Centiro ställer väldigt stora krav på att kunden är delaktig under projektets gång, 

Clas förklarar att utan detta har de inte en chans att kunna leverera något bra. De sätter upp 

dessa krav redan från början och det första kravet är att dem som skall vara med och 
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formulera testfall och även verifierar i slutet att det var det dem ville ha. Eftersom de på 

Centiro arbetar enligt scrum som standard levereras alltid någonting efter varje sprint som de 

förväntar sig att kunden tester och ser om det verkligen var det de ville ha. Här anser Clas att 

han till viss del kan se en skillnad i mognadsgraden hos kunder om de är villiga att anpassa 

sig till denna täta kommunikation eller inte. 

När det kommer till mognadsgraden hos kunderna att överhuvudtaget släppa in konsulter i 

deras verksamhet anser Clas att vissa kan ha stora problem med detta.  

”Dem tycker att dem köper ett systemstöd och köper konsulter och dem köper någon form av 

slutleverans … vi har ju sett bamseprojekt haverera, projekt på flera hundra miljoner där dem bara 

klipper och säger att vi har inget folk, vi har inget folk på vår sida.” 

Citat – Clas, Centiro 

De inser inte att dem måste lägga lika mycket tid på projektet som konsulterna gör, utan anser 

att dem köper ett systemstöd och köper konsulter samt dem köper någon form av slutleverans. 

Han har sett att de inte är medvetna om att ett par veckor efter de första besöken kan 

konsulterna komma tillbaka och säger att de då behöver prata med andra specialister om mer 

specifika frågor.  

4.4.5 Kravinsamlingens roll  

Clas anser inte att de agila arbetssätten skulle ha förbättrat kravinsamlingen på något sätt, så 

som han ser på denna del av processen har den alltid varit agil i sig, en liten iteration som 

pågår till han anser sig samlat ihop de krav som behövs. Huvudet på spiken tror han är att 

kunden inte är mogen för de agila systemutvecklingsmetoderna. Kunden vill ha en fast 

budget, en fast tidsram istället för att vara mer flexibla att kunna skjuta lite på någon av 

parametrarna för att kunna arbeta iterativt med kraven utefter resans gång. En deadline behövs 

givetvis någonstans men det kunderna inte riktigt är med på är det faktum att det ingår små 

deadlines vid utstakade tidpunkter genom hela projektet, där det kan ingå delleverans. De har 

inte sett fördelarna med att få dessa delleveranser som kan bedömas och ges åsikter på istället 

för ett helt system i en klump som aldrig blir riktigt som de tänkt sig.  

4.4.6 Nyckeln för en lyckad kravinsamling 

Nyckeln till att få in de bästa kraven anser Clas är att hitta personer på Centiro som klarar av 

att förstå vad kundens behov är och har förståelse för kundens processer. Att bli riktigt bra på 

det anser han vara ganska svårt, då en konsult stöter på många olika situationer och 

verksamheter. Här behövs rutin för att förstå när en viss fråga skall ställas och hur den skall 

ställas samt även för att ha förståelse för vilken typ av kund de har att göra med. Detta kan 

vara att identifiera vilken mognad kunden har för att utifrån det ställa rätt frågor eller att 

kunden inte är intresserad av hur den tekniska lösningen sker och bara vill få en övergripande 

beskrivning av vad det kommer att bistå med. Andra kunder kan vara väldigt insatta i de 

system som redan finns inom verksamheten och vill ha väldigt detaljerade beskrivningar av 

hur de nya applikationerna kommer att integreras med de befintliga. Att ha förmågan att styra 

kunden rätt genom denna process är vad Clas anser vara nyckeln i kravinsamlingen.  
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4.5 David, Sogeti 
David förklarar att han har en lång erfarenhet av kravfångst och som projektledare inom 

Sogeti. Inom Sogeti använder de ett kvalitetssäkringssystem som grund för hur projektens 

uppbyggnad skall utformas. I den första fasen av deras agila systemutvecklingsprojekt 

påbörjar de arbetet med att samla in krav och för att göra detta använder de sig till största del 

av workshopar. 

4.5.1 Kravinsamling 

Inledningsvis tillsammans med kundens ledningsgrupp skapas ett visionsdokument över vad 

det är kunden vill få ut av sammarbetet. I dokumentet struktureras det upp både vad kunden 

vill på kort sikt samt långt sikt för att alla inblandade skall få ett gemensamt synsätt. Nästa 

steg in fasen är att göra en plan, här tittar de på vad de skall göra för att hjälpa verksamheten 

uppnå den vision som tagits fram i föregående steg. Sedan kommer byggfasen och då är 

väldigt mycket av kravfångsten redan klart, därpå är det stabiliseringsfasen och 

utrullningsfasen. Som kravfångare förklarar David att innan workshoparna bör kravställarna 

läsa in sig på kundens organisation för att lättare anpassa frågor till specifika användare. 

Något David anser hjälpligt under workshoparna är att använda sig av någon form av 

visualisering, det kan hjälpa kunderna få en se bild över hur delarna hör ihop. Nästkommande 

del är funktionsspecifikationen, detta är enligt David grundstommen i det som utförs under 

kravfångsten. I detta dokument skall alla funktioner brytas ner till mindre delar för att en 

lösning skall kunna tas fram. Här skall kravfångare få kunderna till att specificera vad de skall 

göra i systemet, för att kunna få denna information säger David att det är viktigt att de 

medverkande i workshopen har mandat att påverka och inte bara tycka.  

4.5.2 Rätt personer vid kravinsamlingen 

För att komma i kontakt med användare som har mandat och den kunskapen som krävs 

förklarar David att han ställer krav på beställaren redan vid första kontakten med kunden. Han 

anser att det inte skall vara mer än fem personer i en workshop samt att dessa deltagare skall 

kunna ta ansvar för det de säger.  

”I grund och botten så försöker jag säga till han som beställer första gången att jag vill aldrig ha mer 

än 3 eller 4 stycken med i workshopen. Då brukar kunden säga okej, för om jag säger ”ta in alla du 

tycker” då tar kunden in hur många som helst och det bör inte vara mer än 3 till 5 stycken.” 

Citat – David, Sogeti 

Ställer inte kravfångare krav på rätt personer, utan ber kunden ta in de som kunden själv anser 

passar finns det risk för att allt för många blir indragna i processen och då kanske inte de som 

egentligen borde vara där. Ger han dem istället en siffra blir kunden tvungen att tänka till när 

de väljer ut deltagarna. De krav David ställer är att någon från IT skall vara medverkande, 

några från verksamheten som kan processerna samt även sponsorn, denne person måste vara 

med för att kunna ta de viktiga besluten. Workshopen börjar med framtagningen av 

visionsdokumentet, här får beställaren först ge sin version av vad som behövs sedan får den 

andra medverkande ge sin bild av situationen. David anser att utföra kravfångsten en och en 

är meningslöst, gruppdynamiken behövs för att få fram kraven. Intervjuas personerna enskilt 

är risken stor att det blir lika många uppsättningar krav som personer som intervjuats.  

4.5.4 Workshop 

David har tidigare berättat att de använder sig av workshopar för att fånga in de mesta kraven 

och han förklarar att dröm scenariot är att det minst skall vara två representanter ifrån deras 

sida med. Det behövs vara två personer för att en skall kunna leda workshopen medan den 

andra dokumenterar det som sägs. Han förklarar att under en workshop kan det bli väldigt 
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intensivt med mycket diskussion, vilket naturligtvis är målet med workshopen. Men för att 

kunna säkerställa att informationen har uppfattats lika mellan alla närvarande brukar de ta 

som regel att varje timme stanna upp workshopen och gå igenom för att stämma av med 

kunderna att de har förstått rätt. Han vill även poängtera att personen som sitter och 

dokumenterar inte är någon tyst sekreterare utan det är viktigt att om missförstånd uppstår att 

han ger sig till tals för att reda upp dessa frågetecken samt att han även är välkommen att 

ställa frågor under workshopen. Omfattningen av workshoparna beskriver han brukar vara 

omkring en vecka. Dem har workshoparna på förmiddagarna, aldrig heldagar då kunden inte 

kan avsätta så mycket tid och arbetet inte blir lika effektivt.  

4.5.5 Löpande krav 

David förklarar att det finns en kommunikationsplan för hur de löpande kraven, change 

request, skall hanterar. I början av projektet skrivs en policy för hur dessa skall hanteras, skall 

det gå direkt in till projektet eller till en handledare hos kunden. För det mesta går det via en 

projektledare från kundens sida, då finns det en process där de tittar på vad kraven påverkar, 

vad den kostar och så görs ett estimat på det.  

”För det mesta går det in till projektledaren från deras sida, är han eller hon tuff nog att säga nae synd 

det fungerar inte, eller så säger han att ja det ska in. Då finns det en process där man tittar på vad den 

påverkar, vad den kostar och så gör man ett estimat på det här, och då finns det en viss dokumentation, 

detta är ju en miniväg att gå.” 

Citat – David, Sogeti 

Därefter tas underlaget för change requesten till styrgruppen som får ta beslut om den. Dock 

så anser han att change request är en onödig arbetsprocess som bara är stökiga att bearbeta så 

hellre avgränsa så att dem redan har allt vid starten av projektet, att visionen finns väldigt 

tidigt. Då är det enklare att sedan gå tillbaka när change request uppstår att peka på det 

inledande dokumentet och hävda att detta var vad som blev överens om att utveckla.  

4.5.6 Kravinsamlingens roll  

Det har skett ett paradigm skifte från de tungviktiga metoderna till de agila 

systemutvecklingsmetoderna, vi bad David att förklara hans syn på detta metodskifte samt på 

vilket sätt som kraven har blivit påverkade. Han började men att starkt påpeka att han tycker 

att vattenfallsmetoden är kanonbra systemutvecklingsmetod så länge kunden vet vad de skall 

ha. I de fallen så tycker han till och med att vattenfallsmetoden är bättre än de agila 

systemutvecklingsmetoderna. Men ju mindre tid som läggs på kravfångst samt eftersom 

projekten är mer komplexa så är de agila systemutvecklingsmetoderna väldigt bra för att 

plocka in krav kontinuerligt. Dock återkommer åsikterna om att de tungviktiga metoderna är 

bättre än agila, då han hävdar att dem agila är svårare att hålla samman i slutet och att de 

tungviktiga är enklare då dem är mer pricksäkra eftersom det sker en så pass gedigen förstudie 

som kartlägger precis allt i början. Han anser att det är väldigt viktigt att ha en tung 

dokumentation bakom sig när projektet startar igång för på så sätt skydda upp sig bakifrån om 

kunden kommer med nya krav eller påpekningar under resan.  

4.5.7 Problematiken vid kravinsamling 

De två största faktorerna till att en kravinsamling går fel tror David beror på att kompetensen 

om området eller tiden inte är tillräcklig. Sen kommer också den stora biten med att gå 

tillbaka som kravfångare, hur informationen förmedlas när kravfångsten är klar. Att förmedla 

kraven på ett klart och tydligt sätt till både kunderna och utvecklarna. Ett annat 

förekommande problem som kan uppstå vid workshoparna är att medarbetarna inte vågar säga 
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emot VD, framförallt utomlands där det är mer hierarkiskt.  Det tråkiga med detta hävdar 

David är att det är dem personer som sitter på kunskapen som inte vågar tala. 

4.5.3 Nyckeln för en lyckad kravinsamling 

Nyckeln för att få in de rätta kraven från kunden hävdar David är genom att lyssna, för att 

fånga de bästa kraven så krävs det att ha förmågan att lyssna på kunden och samtidigt vågar 

frångå frågebatteriet i mellanåt.  

”… en social förmåga att lyssna och snabbt sätta sig in i en verksamhet är a och o för en kravfångare, 

att både kunna fånga och förmedla är självklart också viktigt.” 

Citat – David, Sogeti 

Han hävdar att IT-branschen har fastnat lite i det att enbart fråga vad kunden vill ha och sedan 

nöja sig med det svaret, sedan kommer dem fram till att det inte alls var vad kunden ville ha 

egentligen. Då nyckeln enligt David är att ha en social förmåga att lyssna och snabbt kunna 

sätta sig in i en verksamhet, även att både kunna fånga kraven samt förmedla dem. David är 

också en förespråkare utav användningen av bilder. En liknelse som han gör för användandet 

av bilder när kravfångsten utförs är; 

”… om du skall göra en film så har vi gjort ett manus och så läser man och tycker att det verkar bra 

sedan så väljer ju ofta filmbolaget att regissera dem och vad är det första en regissör gör? Jo han 

brukar måla upp nästan scen för scen, han målar nästan upp varje scen för att kunna se det visuellt 

framför sig.” 

Citat – David, Sogeti 

Erfarenhetsmässigt anser han att hängs varje krav upp på en bild eller skärmdump blir det 

betydligt lättare att härleda texten till verkligheten. Att för varje nedbrutet krav ha en 

matchande bild anser David leder till ett väldigt bra projekt. När all dokumentation har tagits 

fram från workshopen gör kravfångaren själva planeringen och estimeringarna. Han förklarar 

att dem ofta arbetar mot en fast budget samt en fast tidsram, vilket gör att för att kunna ta 

fasta på dessa viktiga parametrar i så tidigt skede så krävs det att få en bra struktur över 

problematiken som företaget har samt hur det skall kunna lösas. 

Att få till en förstudie hos kunden där workshopen ingår är inte alltid det enklaste förklarar 

David, för kunden är förstudie lite som ett skällsord påstår han samt att kunder inte vill betala 

för det. Det gäller ju för kravställaren att få tillräckligt med tid för att kunna utföra den 

förstudie som krävs, timing och tid behövs för att kunna göra en bra kravfångst. Det gäller att 

kunden skall vara mottaglig för att ställa upp på detta under den här tiden.  
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4.6 Erik, Sogeti 
Erik har i grunden en titel som interaktionsdesigner på Sogeti men arbetsuppgifterna 

inkluderar även att fastställa kundernas krav och han förklarar att när han fick sitt första 

uppdrag inom kravfångst blev han chockad över hur stort detta område är. I början av hans 

karriär gick han in med tanken att kunden vet vad de vill ha och att han bara var där för att 

skriva ner kraven så att de blir dokumenterade på rätt sätt. Det han har märkt var dock att 

kunderna har väldigt dålig koll på vad de faktiskt behöver. Det är viktigt att sätta sig in i 

organisationen och få en bild av helheten, det är detta som enligt Erik är grunden för om ett 

projekt blir bra eller dåligt.  

4.6.1 Kravinsamling 

Erik beskriver att mestadelen av deras kravinsamlings arbete sker i workshop format. En stor 

del av att vara kravställare hävdar Erik är att veta hur organisationen fungerar för att som 

kravställare kunna ställa rätt frågor. En teknik som Erik använder sig av vid kravinsamling är; 

”five whys”, att fem gånger ställa frågan ”varför?”; 

”Det ger så otroligt mycket mer än vad man trodde när man läste det i en bok. Att bara ställa varför 

fem gånger så har man tillräckligt med information för att kunna täcka upp för en användare, eller en 

grupp eller ett helt system, eller delar av det. Och så ställer man den frågan och vinklar den åt olika 

håll och till olika personer så har man krav.” 

Citat – Erik, Sogeti 

Erik arbetar mycket med användarbarheten i ett system därför brukar han i 

kravinsamlingsarbetet ibland ta ut en person ifrån varje avdelning för att fråga hur deras 

arbetsprocess ser ut, hur deras vardag ser ut. Han förklarar att om han får en bra bild av vad 

fyra personer som arbetar med systemet faktiskt gör så är det enklare att gå till företagets 

management och förklara hur det operativa arbetet ser ut samt vad de behöver för att bli mer 

effektiva i sin vardag.  

Erik förklarar att han själv anser att användarfall är ett väldigt bra verktyg att använda vid 

framtagningen av kraven. Ett komplement som Erik anser kan vara användbart till dessa är 

visuella bilder, dessa kan användas till att visa kunden eller användarna hur systemet kommer 

att fungera. Konsulten kan använda dessa genom att lägga fram dem för kunden som sedan 

testar genom låtsas tryckningar vad systemet kommer att göra. Här kan då nästa bild läggas 

fram för att visa vad som sker och kunden kan ge direkt feedback på användbarheten ur deras 

synvinkel. Bilderna skall vara väldigt enkla, de får inte inge förhoppningar eller förväntningar 

som sedan inte uppfylls, enkla blyertsritningar eller exempel gjorda i gråskala med rubriker 

räcker. Skulle kunden trycka på en knapp som är fel kan konsulten se att de tänkt fel.  

4.6.2 Avstämning 

Kravfångst handlar mycket om att för varje steg som tas försäkra sig om att det har blivit rätt 

menar Erik. Att utgå från bilder är ett bra verktyg för att stämma av med kunden. I tidigare 

projekt där detta inte använts har det hänt att kunderna kommer tillbaka när systemet är 

färdigt för leverans och klagat på att det inte alls ser ut som de förväntade sig. Dessa 

förändringar kanske inte är stora men Erik förklarar att det ändå tar tid. Erik menar att har de 

inom företaget missat något under kraven får de ta tag i det och ändra, är det dock kunden 

som vill ändra något läggs det in som en change request som skall behandlas och värderas.  

  



45 
 

4.6.3 Problematik vid kravinsamlingen 

Det svåraste som Erik kan se med kravfångsten är att det ofta finns för många beslutsfattare, 

”ju fler kockar, desto sämre soppa”. Det är viktigt att det finns en beslutsfattare, en person 

som kan svara ja eller nej när viktiga beslut skall tas, för kan inte kunden ta dessa beslut eller 

ge konkreta svar går det inte att bedriva projektet vidare. Ett annat problem Erik 

uppmärksammat som kravfångare är att ställes samma fråga vid fem olika tillfällen så leder 

det till fem olika svar. Ännu ett problem som kan uppstå är när dem som medverkar i 

workshopen har starka samt olika åsikter kring vissa typer av frågor att när mötet startar igång 

så blir det bara kaos där alla skriker rakt ut deras åsikter utan att beakta någon annans. Han 

anser att finns inte rätt personer med så fallerar workshopen direkt, finns inte beslutsfattare på 

plats så går det ej att komma fram till några konkreta punkter.  

Erik förklarade att det svåraste med kravinsamlingen är att lyckas övertala kunden att vara 

delaktig i hela processen. Att få folk att förstå vikten av att ha en kompetent kravställare med 

genom alla delar i processen. Han tror att genom att få in en kravställare i tidigt skede så kan 

det sparas enorma mängder tid och frustration. Förmågan att lära sig skriva krav på rätt sätt 

eller få ut rätt information är egentligen små saker som kravställaren lär sig tillslut, hävdar 

Erik, det går på automatik. Det som är svårt är att få folk att förstå.  

4.6.4 Rätt personer vid kravinsamlingen 

För att säkerhetsställa att det är rätt användare som får frågorna anser Erik att det gäller att gå 

på magkänsla. Generellt i organisationer vet de vilka som har den största kunskapen inom 

området, känner han dock att det inte är riktigt rätt får han gå till beställaren och fråga vem 

som skulle ha mer information. Här måste konsulten kunna ställa krav på kunden för att få 

tillgång till de rätta personerna. 

4.6.5 Kundens mognadsgrad 

Erik anser att har kunden tagit steget att bedriva ett projekt för att lösa ett problem så är dem 

mogen att släppa in konsulter inom verksamheten. Skulle kunden av någon anledning säga 

ifrån vad gäller tillträde bör konsulten tacka för sig och gå därifrån. Erik anser även att det är 

viktigt att inte bara få en person från verksamheten som beskriver processen för är 

informationen som kommer in dålig kommer även resultatet att vara av dålig kvalitet. Precis 

på samma sätt som om kraven är dåligt skrivna som lämnas över till utvecklarna kommer 

även detta att påverka den slutgiltiga produkten. Dock kanske det inte är att produkten är av 

dålig kvalitet utan att den inte når upp till den affärsnytta som projektet var tänkte. 

4.6.6 Nyckeln för en lyckad kravinsamling 

Erik anser att förmågan att kunna göra sig förstådd och förstå kunden är kanske den viktigaste 

attributet att inneha, att kunna ta in en enorm mängd information från många olika människor 

samt att kunna bearbeta den till att förklara det för en helt annan grupp människor. Det är 

egentligen det en kravställare gör, tar in information och skickar den vidare till utvecklarna, i 

den processen är förmågan att kommunicera nyckeln till ett lyckat projekt hävdar han. 
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4.7 Fredrik, Centiro 
Fredrik har en roll som definieras av en kombination mellan lång erfarenhet samt ett djup 

inom ett specialområde. Fredrik har sitt djup inom verksamhetsarkitektur och på grund av 

detta är han delaktig i de tidigare faserna av ett projekt. Han åker med säljare och träffar de 

potentiella kunderna för första gången, han är även delaktiv i workshoparna och analysfasen, 

design samt även vid specificeringen av projektet. 

4.7.1 Kravinsamling  

Centiro´s största del av kravinsamlingen sker i workshop format, då de har en 

lösningsplattform som de utgår från samlar de inte in vilka krav som helst utan har ett 

perspektiv att utgå från. De försöker istället se vart kunden passar in i de produkter som de har 

att tillgå, Fredrik påpekar dock att en viss procent blir kundanpassat och dessa krav är för 

företaget väldigt viktigt att hitta. Hur utformningen på workshoparna ser ut är olika och beror 

till största del på att de inte har någon standardmetod eller arbetssätt att utgå från, det som är 

gemensamt är vilken information de vill få ut från tillfället. Fredrik berättar även att kunden 

får i hemläxa att ta fram viktiga dokument som kan behövas för kravinsamlingen;  

”De får även en del hemläxa inför en workshop vilket är ganska vanligt, att ta fram kanske exempel, 

viktiga dokument. … Så det är väl dels kanske förberedande frågebatterier, lite hemläxa och så 

workshopen och kanske lite kompletterande frågade via mail eller telefon i efterhand.” 

Citat – Fredrik, Centiro 

Att få tillgång till de personer som krävs för workshoparna anser Fredrik vara ganska lätt, de 

har inom verksamheten lärt sig att vara väldigt tydliga med vilka de vill ha med. De märkte 

under tidigare projekt att när de kom till kunden fanns endast representanter från IT sidan 

närvarande. Fredrik anser att IT sidan inte alltid har den bästa kunskapen om hur processerna 

ser ut på verksamhetssidan utan att dessa behöver finnas tillgängliga. Att det även finns någon 

med som kan ta de avgörande besluten och som har befogenhet att bestämma över budgeten 

är en självklarhet för Fredrik. Detta är en av aspekterna han anser vara positivt med att hålla 

en workshop, IT och verksamheten blir tvungna att arbeta tillsammans och de får ett 

gemensamt mål som de arbetar mot. 

Fredrik säger att det han startar med är att kartlägga kundens processer, dessa visualiseras 

genom att rita upp ett flödesdiagram på en tavla. Processerna bryts i nästa steg ner till 

aktiviteter, både där personer är inblandade samt sådana som utförs av systemet. Fredrik anser 

detta vara en väldigt viktig aktivitet för att alla skall få en gemensam bild av hur arbetet 

fungerar, samt för att se vilka av de standardkomponenter som Centiro tillhandahåller som 

kan utnyttjas. Det är här som kraven uppstår i deras process. 

De krav som framkommit från workshopen bryts ned för att lägga dem på en nivå som är 

anpassad till kunden. För att dokumentera kraven finns en mall som skall användas, här skall 

kraven finnas med på olika nivåer, affärsnivå, konceptuell samt logisk nivå. Beställaren som 

köper systemet säger Fredrik har en syn på vad systemet skall göra vilket då täcks in med 

kraven på den affärsmässiga nivån. Användarna av systemet har krav som är mer 

specificerade och de är då mer intresserade av hur kraven ser ut på en konceptuell nivå, de 

ännu mer specificerade kraven som finns på den logiskanivån där tekniska specifikationer och 

integration ingår används av utvecklarna. 
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4.7.2 Löpande krav 

Fredrik förklarade att workshopen inte är det enda momentet när det kommer in krav till 

projektet. Det kommer även in löpande krav under projektets gång och dessa bedöms var och 

ett för sig, för att utföra dessa bedömningar grundar de sina beslut i den dokumentation som 

tagits fram för att skriva avtalet. De krav som kommer in löpande bedöms av konsulterna för 

att se om det är krav som kan lösas inom tidsestimeringen eller inte. Är det större krav som tar 

längre tid meddelas den affärsansvarige och kravet behandlas som en change request med 

estimeringar för tidsåtgång samt kostnad. I den grupp Fredrik arbetar försöker de till stor del 

behandla change request efter att ha avslutat de initiala åtagandena, detta för att så snabbt som 

möjligt kunna leverera något som kan tillföra nytta för kunden.   

”Vi försöker få dem till att; nä men nu levererar vi någonting, och så kan vi ta in change requesten 

sedan, för att annars så blir det dem här ändlösa projektet där det tar väldigt lång tid innan kunden kan 

få värde i det han har köpt.” 

Citat – Fredrik, Centiro 

4.7.3 Avstämning 

För att stämma av med kunderna samt för att göra återkoppling skickas dokumentationen över 

till dem för godkännande. Finns det delar i dokumentationen som kunden inte är helt nöjd 

med behandlas detta genom avstämningsmöten via telefon eller webben. När de sedan har 

kommit överrens skickas dokumentationen över på nytt för ett godkännande av kunden för att 

få en slutgiltig version. 

4.7.4 Kravinsamlingens roll 

Vad gäller kravinsamlingens roll i de agila systemutvecklingsmetoderna kontra de tungviktiga 

metoderna förklarade Fredrik att i vattenfallsmodellen grävdes det djupare för att fånga precis 

alla kraven i detalj. Han beskrev situationen som att för några år sedan var integrationen ett 

jobbigt moment samt dyrt då konsulterna var nere på fältnivå och datatyper och härjade. 

Genom att arbeta på detta sätt så dels tog det en evighet innan utvecklingen kunde starta och 

resultatet i slutändan blev ändock detsamma, fel. 

”… här tog det en evighet innan man ens började göra nånting och likförbannat när man började göra 

nått så var det fel. Så ja det tror jag är en skillnad att man inte går så djupt i en mer scrum eller agil 

modell för du vet ändå att går du så djupt så kommer det att förändras och då väntar man med det och 

tar det i farten istället.” 

Citat – Fredrik, Centiro 

Därför tror person Fredrik att skillnaden är att arbetet inte går så djupt i de agila 

systemutvecklingsmetoderna för vetskapen finns där att hur djupt förstudien går för att 

kartlägga precis allt så kommer det att förändras, då är det bättre att avvakta samt att ta det i 

farten vid uppkomsten istället. Fredrik berättade att han anser att hela synen på att köpa ett 

system har från kundens sida förändas, dem är mer mogna idag att klara av det täta samarbetet 

som de agila systemutvecklingsmetoderna kräver. Han förklarar att för bara ett decennium 

sedan så var det mycket vanligt att kunden enbart ringde till företaget och beställde ett system, 

några månader senare så levererade dem det till kunden. Kunden tog kort och gott det dem 

fick och var nöjda med det, men idag har tiderna förändras och kunden har blivit mer 

medveten om att dem har saker att säga till om samt att dem kan vara med och påverka.  

4.7.5 Problematiken vid kravinsamlingen 

Hans syn på vilka svårigheter som kan uppstå vid en kravinsamling beskrev han med att för 

att lyckas fånga alla kraven så ställer de inom organisationen stora krav på sig själva, detta 
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baseras mycket på erfarenhet. Han anser att det inte blir rätt enbart för att ett frågebatteri finns 

på plats som kan prickas av, det behövs erfarna konsulter som vet vilka frågor som behöver 

ställas till just den kunden. Det gäller även att ha förmågan att lyssna under workshopen och 

kunna bli uppmärksam på saker som sägs som inte verkar stämma, då skall kravställaren ställa 

tio frågor till för att kunna borra sig ner i det området, förklarar han. En av svårigheterna 

förklarar han är att kunden sitter på en uppfattning över vad de vill ha ut för resultat, det är en 

tydlig bild för dem, dock att lyckas kommunicera den till oss kan innebära en fallgrop. 

Svårigheten är gapen mellan det förväntade resultatet och det levererade resultatet.  

4.7.6 Nyckeln för en lyckad kravinsamling 

Det inom Centiro´s kravinsamlingen som Fredrik anser kunna förbättras beror till en stor del 

på att det dem levererar är redan klart i form av moduler och kompontenter. Dessa anser han 

att dem behöver bli bättre på är att definiera samt dokumentera och tydliggöra. Idag räcker det 

inte längre med enbart ett namn och lite text och något slags produktblad eller 

marknadssäljarmaterial, utan konsulterna måste kunna visa kunden vid något läge vad som 

menas med standard. Detta tror han är hemligheten att ha det materialet förberett och det 

ställer både krav på dem samt att kunden verkligen läser det också. Detta är även ända sättet 

för dem att skydda sig bakåt hävdar han slutligen. Att de i ett tidigt skede har kunnig personal 

som kan bemöta kundens frågor anser han vara en annan aspekt för att lyckas; 

”Det fanns ett behov, eller vi såg att det fanns ett behov helt enkelt av att ha väldigt kunniga personer 

med ute väldigt tidigt så att nu är det ju nästan så att säljrollen den öppnar ju dörren och tar första 

mötet och att kanske redan på andra mötet eller på webex när man demar så är det en mission 

specialist eller erfaren konsult med då som bygger och täpper till gapet då mellan säljrollen och 

teamet.” 

Citat – Fredrik, Centiro 

Fredrik anser även att för att lyckas med kravinsamlingen behöver det vara minst två 

representanter från deras sida med under workshopen, då han ser det som omöjligt att både 

kunna prata samtidigt som dokumentationen skall ske. Han nämner även att de ofta har en 

säljrepresentant närvarande från Centiro, vilket inte är nödvändigt för själva kravinsamlingen 

men för att behålla den ursprungliga relationen med kunden. Att även de krav på vilka som 

skall ingå från kundens sida som nämnts tidigare uppfylls anser han vara en viktig aspekt för 

att kravinsamlingen skall lyckas. 
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4.8 Gina, Centiro 
Gina arbetar som konsult på Centiro, titeln Gina innehar är projektledare. Hon förklarar att i 

vissa projekt så är hon med från början av ett systemutvecklingsprojekt och presenterar ett 

lösningsförlag till kundens för att sedan vara på plats vid implementationen, medan i andra 

projekt är hon endast involverad i inledningsarbetet med kunden. I hennes roll som 

projektledare beskriver hon att det handlar om att stötta teamet, se till så att dem har vad dem 

behöver för att kunna utveckla. Då dem arbetar i sprintar på företaget så förklarar hon att skall 

en ny sprint starta på måndag så är det hennes uppgift att se till så att informationen finns på 

plats för att kunna inleda den nya sprinten.  

4.8.1 Förbestämda krav på projektet 

Gina beskriver att kunderna har en offert innan dem inleder sitt arbete, i detta dokument är det 

nästintill alltid förbestämt hur mycket projektet får kosta samt hur många timmar det skall ta 

att utveckla. Det är utifrån den tiden som de planerar sina sprintar förklarar Gina, det 

förekommer att dem planerar lite extra beroende på vad för typ av arbete det gäller. Hon 

förklarar vidare att det är sällan förekommande att dem debiterar kunderna löpande, då det 

förekommer så är det vid stora projekt som kan vara svårt att planera i detalj innan, då blir det 

rena konsult intäkter. I de fallen förklarar hon att det är lättare att hantera de löpande kraven 

som kommer in under projektet. När det kommer in nya krav i dem projekt som utgår ifrån en 

fast budget samt tidsplan så skickar dem en ny offert till kunden. Där förklaras om de nya 

kraven är genomförbart samt vad tidsförlängningen och budgetökningen kommer att bli som 

resultat. Hon avslutar med att kommentera de löpande kraven med att finns tiden så utför dem 

ändringarna, så länge kunden är villiga att betala för det.  

4.8.2 Kravinsamling 

Vi frågade Gina hur kravinsamlingen processen ser ut på Centiro och då förklarar hon att dem 

har någon typ av insamlingsperiod. Beroende på storleken på projektet så skall 

kravinformationen fångats upp under insamlingsperioden. I vissa fall då dem får uppdrag som 

sträcker sig på åtta timmar så ser verkligheten mer ut på så sätt att kunder ringer och förklarar 

vad dem vill ha, det blir kravinsamlingen i det projektet.  Kontakten med kunden för att reda 

ut kravbilden sker då mest via telefon eller mail förklarar hon. Dessa projekt är inte felfria, det 

förekommer minst lika ofta att det blir fel i dessa åtta timmars projekt, kunden hade en syn på 

lösningen och konsulterna hade en annan.  

”I lite större projekt så försöker vi ju sälja in en förstudie och workshops men det är inte alla kunder 

som vill ha det, de vill inte betala för det.” 

Citat – Gina, Centiro 

Hon förklarar att förstudie samt workshopar är bra tillvägagångssätt för att samla in krav, då 

det handlar mycket om att kunna fånga upp hur kundens resonerar, genom att dem bara pratar 

om sina processer så kan många av kraven fångas. I vissa fall förklarar Gina att dem bara 

kommer till kunden och startat utvecklingsprojektet dock anser hon att det är att föredra en 

förstudie för att ha en grund dokumentation för att kunna ha möjlighet att återkoppla till 

kraven. 

4.8.3 Löpande krav 

Vad gäller hanteringen av de löpande kraven förklarar Gina att ibland så får dem in dessa krav 

genom att kunderna ringer direkt till den konsul som de anser sig ha bäst relation med. Gina 

förklarar också att eftersom konsulterna är dem som har närmast kontakt med kunderna så 

händer det ofta att dem lyckas fånga upp nya krav och önskemål ifrån kunden löpande under 

projektet och då handlar det om försäljningsmöjligheter.  
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I de längre projekt som Centiro är inblandade i så sker de nya kraven som så kallade change 

request, då beror det på komplexiteten på önskemålet samt på konsulternas förmåga att lösa 

dem hur de hanteras. Innefattar kraven en mindre påverkan på utvecklingen som konsulterna 

kan utföra utan några problem samt om ingen annan funktionalitet påverkas så brukar dessa 

utföras på en gång förklarar hon. Annars läggs dem som en change request och får prioriteras 

in tillsammans med alla andra kraven. Hon förklarar att dem alltid försöker vara så flexibla 

som möjligt men det beror dels på komplexiteten som tillkommer samt hur projektet ser ut. Är 

det ett projekt som tar tio timmar så är det tidsplanerat och uppskattat utifrån dem timmarna, 

kommer då kunderna in med nya krav kan det vara svårt att få med dem.  

4.8.5 Avstämning 

För att stämma av att kraven med kunderna förklarar Gina att de har ständig kontakt med 

kunderna, minst en gång i veckan dock kan denna avstämning ske dagligen om det är kortare 

projekt. Gina förklarar även att hur avstämningen av kraven ser ut beror på vilken fas 

projektet är i men även vilken typ av kund de arbetar med, vissa kunder arbetar de med heltid 

under en tidsperiod och andra enbart några timmar här och där. Gina berättar om ett stort 

projekt där hon arbetade med kunden heltid under en längre tid, Centiro var här delaktig i ett 

stort projekt där de levererade en del av helheten. Detta medförde att avstämningen blev mer 

komplex då det inte enbart var kundens krav som skulle stämmas av utan även de krav som 

kom från andra leverantörer som ingick i projektet. Gina menar att i dessa situationer är det 

enklast att fortsätta ställa motfrågor till alla de önskemål som kan uppdagas och på detta sätt 

analysera om det är ett krav som skall genomföras eller inte. Att de inom detta projekt hade 

ett avstämningsmöte en gång i veckan där alla inblandade närvarade var nödvändigt då det var 

flera olika system som skulle integreras med varandra.  

4.8.6 Kundens mognadsgrad 

Gina anser att det är väldigt olika från kund till kund om dessa är mottagliga för att arbeta 

utefter ett agilt arbetssätt. Hon menar även att det händer att kunderna inte uppskattar att de 

sätter upp deadlines för delar av systemen vilket medför att vill kunden ändra sig måste detta 

ske inom en viss tidsperiod. Att mindre företag kan ha svårare att anpassa sig och sätta sig in i 

det agila arbetssättet är något Gina har uppmärksammat, detta tror hon beror till stor del på att 

de ofta enbart är ute efter mindre applikationer och inte ser fördelen i att kunna anpassa sig 

utefter den förändring som ständigt sker. I större projekt med stora kunder ser hon att de inser 

fördelarna med att Centiro är mer flexibla och inte följer en strikt projektplan. Gina menar att 

hur pass mottagliga kunderna är även beror mycket på vilken kultur som finns inom 

kundernas verksamhet. Hon tror även att det är fler och fler som blir mogna för att arbeta mer 

agilt då det är något som det pratas mycket om och då inte bara inom IT utan i alla delar av 

företagen.  

4.8.4 Workshops 

Det viktiga med workshopar förklarar person Gina är att få personerna att våga prata 

ordentligt, dem har som önskemål att först få en helhet över processerna. Det är jätteviktigt att 

få rätt krav ifrån deras sida annars riskeras det att projektet startas med en felaktig bild redan 

från början. De personer som Gina anser krävs från kundens sida för att kunna samla in de 

rätta kraven under en workshop är någon som arbetar med de delar som påverkas av systemet 

som skall implementeras. Att det finns någon med från verksamhetens IT är även det väldigt 

viktigt i deras process, dock ser hon att det ofta enbart är personal från IT-avdelningen som 

avsatts för dessa uppdrag och inte tillräckligt många från verksamheten.  
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”… det är väldigt viktigt med verksamheten, det är ju jätte viktigt att få med. Sedan är det också 

viktigt att när man väl är hos kunden att faktiskt gå ut på deras lager. Det är ju också viss krav-

insamling, att verkligen få se hur dem jobbar. ... Då kan man observera och fråga; varför gör du så?.” 

Citat – Gina, Centiro 

Hon detta som en fördel att faktiskt gå ut på verksamheten och observera hur arbetsrutinerna 

och processerna ser ut för att skapa en egen bild av verkligheten. Gina anser att detta är 

väldigt nyttigt att göra då utvecklare eller personer som arbetar inom IT inte har den 

bakgrunden som krävs för att förstå hur arbetsprocesserna ser ut och varför de ser ut som de 

gör.  

4.8.5 Kravinsamlingens roll 

Att kravinsamlingen har fått en annan roll i ett systemutvecklingsprojekt i de agila 

arbetssätten jämfört med de tungviktiga metoderna är något som Gina uppmärksammat. Hon 

ser att de i dagsläget är betydligt mer öppna för att ta in flera krav allteftersom och är mer 

flexibla, dock är det en fördel inom ett projekt om majoriteten av kraven finns på plats innan 

uppstart. Gina förklarar även att ur hennes synvinkel kan ett projekt genom de agilametoderna 

starta tidigare, all dokumentation behöver inte finnas på plats och skulle projektplanen 

förändras skulle inte hela projektet falla i och med detta. 

4.8.6 Nyckeln för en lyckas kravinsamling 

Nyckeln till att få in de rätta kraven anser Gina är att ständigt förändrar sin process och 

anpassar den utefter kunderna, har kravinsamlaren en längre erfarenhet inom detta område 

kan det även vara en fördel då denne kan läsa av vilka frågor som behöver ställas. Hon menar 

att det inte alltid är lätt att ställa rätt frågor för att få de svar som eftersöks. På Centiro har de 

tillgång till ett frågebatteri med punkter att tänka på som kan användas vid workshopar, dock 

ser Gina att dessa ständigt kan förbättras vilket de gör på Centiro. Att anpassa sig utefter 

kunderna ser hon dock som den viktigaste punkten, inga kunder arbetar på exakt samma sätt 

och det är dessa arbetssätt och önskemål som skall kartläggas och översättas till krav. 
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5 Analys 
I detta kapitel presenteras den analys som utförts på det insamlade materialet. I metodkapitlet 

beskrev vi hur analysen har genomförts (se kapitel 2.5). Litteraturen som ligger till grund för 

analysen återfinns i sin fulla kontext i den teoretiska referensramen (se kapitel 3) samt utifrån 

den empiriska studien (se kapitel 4) där intervjuerna återfinns.  

5.1 Genomförande av analysen 
Syftet med analysen var att tolka insamlingsmaterialet för att finna svar på studiens 

frågeställningar. Huvudfrågan för studien är hur kravinsamlingen hanteras inom de agila 

systemutvecklingsprojekten, därför har vi valt att inleda analysen med ett stycke om 

kravinsamlingens roll har förändrats från de traditionella systemutvecklingsprojekten till de 

agila systemutvecklingsprojekten. Vi anser det är av vikt för studiens ändamål att klargöra 

fenomenets roll i de agila systemutvecklingsprojekten, för att säkerställa att kravinsamlingen 

har förändrats med metoderna. Vi behandlar nästkommande vilka arbetssätt för kravinsamling 

i agil systemutveckling som förekommer i praktiken vilket både är en av våra underfrågor till 

att besvara huvudfrågan samt ett återkommande tema i intervjuerna. Hur hanteringen ser ut 

för de löpande kraven som kommer in under systemutvecklingsprojektets gång kommer sedan 

att analyseras vilket bidrar till den helhetliga förståelsen av hur kravinsamlingen hanteras.  

5.2 Traditionell kravinsamling 
Inledningsvis kallade vi kravinsamlingen i traditionella systemutvecklingsprojekt för en 

gissningslek (se kapitel 1.1). Anledningen till det färgstarka ordvalet grundas i att 

kravinsamlingens nästintill uteslutande sker i projektets inledande fas (Ramesh, Lan & 

Baskerville, 2010; Qumer & Henderson-Sellers, 2008; De Lucia & Qusef, 2010). I Standish 

Groups rapport ifrån 1994 var resultatet att antalet lyckade systemutvecklingsprojekt 

uppnådde 16,2 % (Standish Group, 1994).  Faktorer som har påverkat denna dystra siffra är 

bristande kunddelaktighet men även bristande kravinsamlingen var en av de största sprintarna 

i hjulet (Standish Group, 1994). All specifikation runt kraven för projektet samlas in för att ha 

som underlag för att planera resterande steg i projektet. Vad som händer då är att både 

kunderna samt leverantörerna tvingas in i en gissningslek, som kan resultera i att hälften är 

bortkastade pengar. Ett problem som kan uppstå vid traditionell systemutveckling är att när 

kraven skrevs så var de riktiga, dock ett år senare har kundens behov förändrats men i de 

traditionella metoderna blickas det ej bakåt (Hneif & Ow, 2009; Dybå & DingØr, 2008).    

De traditionella systemutvecklingsprojekten välkomnar därför inte in nya krav under resans 

gång, då leverantörerna startar sitt samarbete med kunden med en fast budget samt en tidsram 

för systemutvecklingsprojektet. Planerar leverantörerna projektet mot fasta parametrar 

försvåras möjlighet att kunna ta in nya krav, detta leder då till att kunden tvingas specificera 

ner allt dem vill ha i systemet i ett tidigt skede av projektet (Ramesh, Lan & Baskerville, 

2010). Kontentan blir att både leverantörerna samt kunderna planerar som mest samt gör de 

viktigaste och tyngsta besluten då de vet som minst. Det leverantörerna gör för att skydda sig 

från att få in nya krav under resans gång är att dem uppfinner dyra samt krångliga change 

request förfaranden, där kunden måste argumentera för att kraven behövs och att dem är 

beredda att betala mer för dem. Kunden blir kort och gott bestraffad och för att undvika dessa 

situationer specificerar dem ner precis allting i kravspecifikationen för att undvika att nya 

krav uppstår under resans gång. Simsalabim så är resultatet 85 % misslyckade projekt. David 

poängterade under intervjun att han fortfarande kan se stora fördelar med att använda sig av 

de tungviktiga metoderna då han ser dessa som lättare att ro i land (se kapitel 4.5.6). Ur hans 

synvinkel är det en fördel att ha en genomarbetad dokumentation när projektet sätter igång 

och att detta kan hjälpa utvecklarna att skydda sig mot nya krav som kommer in under tiden.  
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5.3 Agil kravinsamling 
De agila systemutvecklingsmetoderna skiljer sig från de traditionella 

systemutvecklingsmetoderna gällande kravinsamling bland annat genom att de välkomnar 

löpande krav under systemutvecklingsprocessen. Lärdomen som dragits ifrån de traditionella 

systemutvecklingsmetoderna är i stora drag sammanfattade i de agila manifestet (kapitel 3.6), 

tyngdpunkten ligger på att reagera på förändringar snarare än att följa en strikt plan samt att 

kundens medverkan är av högsta vikt, (Beck et al, 2001; Dybå & DingØr, 2008).  Det 

skaparna till de lättrörliga metoderna beaktade var att det gäller för företagen att vara 

proaktiva för att finnas kvar på marknaden, förändringar sker i allt snabbare takt. Med företag 

som befinner sig i en global värld med en dynamisk omgivning har vikten på IT drastiskt 

förändrats. IT är ett av företagens främsta konkurrensmedel för att skeppa värdefull 

information mellan avdelningarna och måste därför kunna anpassas till den globala världen.  

Flera av de personer vi intervjuade pratade om att det har skett en tydlig förändring av 

företagens syn gällande deras IT, det är inte längre en separat del på företagen utan är en 

integrerad del av verksamheten. När ett systemutvecklingsprojekt går av stapeln så är det inte 

bara företagets IT-verksamhet som påverkas utan hela företaget genomgår en förändring. 

Detta har självklart påverkat kravinsamlingen, från att ha haft en omfattande samt gedigen 

förstudie inom de traditionella systemutvecklingsmetoderna som kunde pågå i flera månader 

och precisera vartenda krav, är istället kravinsamlingen iterativ i de agila 

systemutvecklingsmetoderna. Som Fredrik förklarade att i de traditionella 

systemutvecklingsmetoderna grävdes det djupare för att fånga precis alla krav på detaljnivå. 

Han beskrev situationen som en dyr process, då konsulterna var nere på fältnivå och datatyper 

och härjade (se kapitel 4.7.4). Genom att arbeta på detta sätt förklarar han att tiden tills att 

utvecklingen kunde starta drog ut enormt mycket på tiden och resultatet i slutändan blev 

likväl detsamma, fel. Därför tror Fredrik att skillnaden är att kravinsamlingen inte går så djupt 

i de agila systemutvecklingsmetoderna, utvecklarna vet att kraven kommer att förändras under 

processen och därför finns ingen anledning till att specificera allt i inledningen av projektet 

(se kapitel 4.7.4).  

På pappret ter sig de agila systemutveckling som det självklara valet för att tillämpa samt 

manövrera projektet till ett lyckat resultat än de tungrodda traditionella 

systemutvecklingsmetoderna. Dock finns det en parameter värd att grubbla över, verkligheten 

säger något annat. En översikt mellan åren 2000 till 2009 visar ingen markant skillnad på 

antalet lyckade projekt, siffrorna pendlar mellan 28 procent till 32 procent (Liv Marcks von 

Würtemberg, 2010). Kundens behov är alltså inte tillfredställt, det är leverantörernas arbete att 

lokalisera kundens behov för att sedan omvandla dessa till krav. Kraven används i sin tur för 

en vägledning för utvecklingsteamet att kunna uppnå kundnytta och därmed få nöjda kunder. 

Kravinsamlingen är då kunden och leverantören integrerar med varandra utifrån två olika 

fackspråk och barriärerna är många. Kan det vara så att de agila systemutvecklingsmetoderna 

enbart existerar på papper? Eller ligger det möjligvis någonting i det gamla ordspråket att det 

är svårt att lära gamla hundar att sitta? Anders uttryckte sig under intervjun att bara för att 

ledningen på företaget benämner arbetet med ett metodnamn så ändras inte automatiskt 

personerna, att arbeta utifrån en metod påverkar endast de ytliga delarna på (se kapitel 4.2.5).  

Så kravinsamlingens roll i systemutvecklingsprojekt är att tillfredsställa kundernas behov, 

men hur löser leverantörerna kundernas behov med bäst resultat? Hur går egentligen en 

kravinsamlingsprocess till ute på fältet? Samtliga personer som vi intervjuat redogjorde för 

oss att de inleder sina projekt med kunden med minst en styrparameter förbestämd, i samtliga 

projekt finns en definierad tidsram samt i nästintill alla projekt finns även en budget för 

leverantörerna att anpassa sig utifrån. Anders beskrev att just denna parameter går stick i stäv 
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med företagets strävan efter att arbeta enligt scrum men att detta är något som kunderna 

förväntar sig (se kapitel 4.2.1). Clas beskrev att kunderna inte insett fördelarna med att kunna 

leverera iterativt med mindre deadlines utan att de fortfarande har krav på en fast tidsram och 

budget fortfarande bidrar till att system levereras i en klump med missnöje som resultat (se 

kapitel 4.4.5). 

Bernt förklarade att han har som mål att inledningsvis sälja in till kunderna enbart en 

styrparameter, detta brukar vara ett datum då dem stämmer av med kunden, hur långt arbetet 

har kommit samt resultatet av det. Sedan är det upp till kunden om dem väljer att stoppa 

projektet eller köra vidare ytterligare några månader (se kapitel 4.3). Med denna flexibla 

överenskommelse så blir systemutvecklingsprojekten agila. Bernt förklarar att deras 

kravinsamling är levande, det finns inte någon specifik fas där kravinsamlingen sker utan 

intervjuer (se kapitel 4.3.2) samt avstämningar mot kund sker kontinuerligt (se kapitel 4.3.3). 

Han förklarade även att han uteslutande befinner sig under hela projektet ute hos kunden. Han 

förklarar att det finns en anledning till detta, genom att tillbringa utvecklingstiden ute hos 

kunden blir konsulten delaktig i deras vardag. Bernt anser att utifrån de vardagliga samtalen 

kan han tillgodose sig mer information som annars inte skulle uppdagats (se kapitel 4.3.1).  

Att kunderna måste få någon form av tids- samt kostnadsuppskattningen är förståeligt dock 

tror vi att detta kan vara en bidragande faktor till att kravinsamlingen fortfarande fallerar. Idag 

handlar det inte längre om att enbart förse kunderna med ett IT stöd utan verksamhetsnytta, då 

måste kunderna tillåta ett spelrum för att kunna tillgodoses löpande behov under 

systemutvecklingsprojekten.   

5.4 Arbetssätt för kravinsamling i agila systemutvecklingsprojekt 
Utifrån Bernts utsaga låter hans arbetssätt för kravinsamling som direkt hämtad ifrån det agila 

manifestet. De andra sex intervjupersonerna beskriver likasinade kravinsamlingsprocesser, 

dem startar arbetet med kund genom att utföra en workshop på företaget. Någonting som är 

genomgående för samtliga i detta läge är att nyckeln för att lyckas med workshopen är att få 

rätt personer till mötet. Rätt personer enligt samtligas tycke skall utgöras utav hela 

verksamheten och inte bara en beställare samt IT personal utan nyckelpersoner från 

verksamheter behöver finnas med för att kunna ge rätt bild av behovet som har uppstått hos 

kunden. Clas förklarade att i och med att målet med kravinsamlingen är att få med rätt 

personer, så ligger det ett stort ansvar på kravställarna att upptäcka i ett tidigt skede under 

workshopen om dessa personer befinner sig på mötet (se kapitel 4.4.1). David beskrev att en 

lyckad workshop består av max fem personer, detta för att skapa en bra gruppsammanhållning 

samt att detta tvingar kunden att förse workshoparna med de personer som har mandat att fatta 

beslut (se kapitel 4.5.2).  

Erik däremot ansåg att intervjuer samt användarfall bör användas som komplement till 

workshopen. Anledningen till detta menade han var då alla medverkande kanske ej får eller 

vågar få sin röst hörd, detta är något som bör beaktas samt försöka fångas upp vid intervjuer 

istället (se kapitel 4.6.1). Bernt var inne på samma spår att de inblandade inte riktigt förstod 

vad dem skulle kunna bidra med, därför startar han alltid sina workshopar med någon form av 

lek för att lätta på stämningen samt att öka förståelsen för sitt eget bidrag (se kapitel 4.3.4). 

Ledord för Fredrik var att få IT personalen tillsammans med övrig personal att arbeta 

tillsammans mot ett gemensamt mål (se kapitel 4.7.1). Gina ansåg att fördelen med att utföra 

kravinsamlingen via workshopar var för att genom att få igång diskussioner bland 

medverkade kan många av de värdefulla kraven fångas som annars inte hade uppdagas (se 

kapitel 4.8.4). Anders beskrev att dem också använder sig workshopar för att samla in krav, 

dock består största delen av deras arbete med att vidareutveckla nuvarande system. Detta 
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leder till att kravställarens främsta uppgift blir att sätta sig in i det befintliga systemet och 

lokalisera krav, problematik kan uppstå om tidigare skriva krav är dåligt ställda. (se kapitel 

4.2.1) 

Samtliga intervjupersoner förklarade att tanken bakom den reducerande kravinsamlingsdelen 

vid inledningen av ett projekt var för att det behövs en grund att utgå ifrån för att kunna starta 

upp ett systemutvecklingsprojekt, de övergripande kraven från kunden måste fastställas för att 

få en riktning på kompasen samt för leverantörernas tidsplanering. Dock är inte detta ett 

arbete som behöver ta flera veckor att reda upp för de kraven som ställs idag kommer ändå att 

vara morgondagens krav när projektet är avslutat, därför föredrog dem att starta igång 

projektet tidigare för att istället kunna reda upp trådarna under resans gång tillsammans med 

kunden.  Detta anser vi stämmer bra överens med det agila manifestet att starta igång 

systemutvecklingsprojekten istället för att genomföra en utdragen förstudie och i utbyte ta in 

samt hantera de löpande kraven under projektets gång.  

5.5 Löpande krav 
Något vi reagerade över under analysen av de löpande kraven var att de inte benämndes i 

samma kontext som den övriga kravinsamlingen bland de intervjuades utsagor. Det är även 

därför som flertalet av återberättelserna i empirin är uppdelade i två olika rubriker; 

kravinsamling och löpande krav. Likt all teori kring kravinsamling i agila 

systemutvecklingsprojekt slutar beskrivningarna i ett grått mellanland. Teorin förespråkar just 

agil systemutveckling på grund av främjandet i den dynamiska omvärlden. Arbetet sker 

iterativt för att vid kortare iterationer kunna leverera nytta till kund och få tillbaka feedback 

för att fortsätta utveckla systemet. Men där är det många gånger stopp, hur dessa löpande krav 

kommer in samt beaktas redogörs inte grundligt.  

Ingen av de intervjuade drog någon växel mellan dessa två begrepp utan dem beskrev 

kravinsamlingen som workshop sedan när vi frågade om de löpande kraven så döpte dem om 

det till change request. Begreppet är bekant ifrån de traditionella 

systemutvecklingsmetoderna, dessvärre anser vi att innebörden inte skiljer sig åt. Samtliga 

intervjupersoner ändrade sitt ansiktsuttryck när vi kom in på begreppet samt suckande innan 

dem beskrev dess innebörd. Vissa av dem tog till och med steget så långt att dem förklarade 

att dem försöker undanhålla så många change request som möjligt under ett projekt. David 

beskrev här att change requests är en av anledningarna till att han förespråkar en så ingående 

förstudie som möjligt. Detta ger utvecklarna möjligheten att gå tillbaka till dokumentationen 

och peka på vad som specificerades i början (se kapitel 4.5.5).   

Dock utefter fortsatta funderingar började de negativa tankarna fallera, hur är synvinkeln från 

leverantörerna? Hur kan leverantörerna välkomna löpande krav ständigt under projektets gång 

samtidigt som dem har en fast budget samt tidsram att följa? Som vi ser det så finns det två 

realistiska lösningar på hur puzzel kan gå ihop, antingen gäller det för leverantörerna att 

accelerera deras arbetstempo och arbeta snabbare, vilket kanske är möjligt att göra. Men om 

det är ett projekt som sträcker sig över flera års tid, vad är det då för superhjältar som arbetar 

som utvecklare som kontinuerligt har möjlighet att kunna öka deras arbetstempo för att kunna 

möta kundens löpande krav? Det kanske mer troliga är utvecklarna tvingas att arbeta 

snabbare, men på bekostnad av någonting. Detta tror vi kan leda till slarv i utvecklingen och 

outputen blir av sämre kvalité som inte lever upp till kundens krav på systemet.  

När de sedan kommer till de nya krav som lyckas ta sig hela vägen igenom denna change 

request process, så läggs dem längst ner i produkt backlogen. Detta förklarar Clas är det 

vanligaste förfarandet i de utvecklingsprojekt han deltagit i, dock händer det att de nya kraven 
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prioriteras in tidigare men att det då är upp till kunden att bestämma detta eftersom att nya 

krav betyder högre kostnad och längre tid för projektet (se kapitel 4.4.2). Automatiskt hamnar 

dem längst ner istället för att ta in denna fräscha feedback som kommer ifrån den senaste 

releasen av produkten och redigera funktionerna innan ytterligare påbyggnad sker. Fredrik 

beskrev en mer agil syn på de löpande kraven då han menade att om nya krav kommer in 

försöker de tillhandahålla kunden dessa i största möjliga mån, dock händer det att det kommer 

in krav som tar för lång tid att återgärda vilka då måste behandlas som change requests (se 

kapitel 4.7.2). Även Gina beskrev ett liknande förfarande för arbetet med de löpande kraven, 

då hon ansåg att det krävs att de är flexibla för att kunna tillmötesgå sina kunder (se kapitel 

4.8.3). David förklarade att kravet på en fast kostnad och tidsram är anledningen till att han 

förespråkar att insamling av krav sker i inledningen av ett projekt för att utefter dessa få en 

överblick över problematiken och hur denna skall lösas (se kapitel 4.5.3). 

Känslan infinner sig att IT leverantörerna inte till fullo tagit till sig vad användarna är ute efter 

eller hur deras tillvaro ser ut, dem förklarar att kunden inte ifrån början av ett projekt vet 

exakt vad det är dem vill ha. Utifrån denna slutsats började vi dock fundera över hur de agila 

systemutvecklingsmetoderna hade gått tillväga om den komplexa hanteringen av de löpande 

kraven reduceras till att ta in dem i projektet med en gång. I ett stort projekt där det finns flera 

hundra användare som ständigt kommer med nya krav som skall tillgodoses av ett 

utvecklingsteam tror vi det är omöjlig att hantera detta utan ett specificerat förfarande. Ta 

exempelvis SKF med sina tusentals medarbetare, utan en strukturerad hantering för de 

löpande kraven hade deras projekt blivit evighetsprojekt som inte hade resulterat i någon 

kundnytta.  Viktigt att poängtera är även att de löpande kraven inte alltid är tillägg i projekten 

även då samtliga vi intervjuade förklarade dem som detta. Löpande krav kan även innefatta 

reducering av de ursprungliga kraven eller små finjusteringar av layouten. Även då vi inte tror 

att dagens hantering är den optimala gör leverantörerna sitt bästa utefter förutsättningarna de 

får från kunden. Med bestämda styrparametrar från kunderna begränsar de samtidigt 

möjligheterna till ett lättrörligt och iterativt systemutvecklingsprojekt. Detta för att börja ett 

systemutvecklingsprojekt med fasta ramar då de samtidigt har som syfte att skapa ett 

dynamiskt agilt systemutvecklingsprojekt är en omöjlig ekvation att lösa. 

Någonting som är ständigt återkommande i beskrivningarna om agil systemutveckling är den 

täta kommunikationen som måste finnas för att lyckas med projekten. Orden finns där, vad 

gäller att kunna svara på frågan hur en lyckas kravinsamlingsprocess går till, men finns den 

där i praktiken? Samt kan den finnas där med dagens spelregler? Att starta ett agilt 

systemutvecklingsprojekt med en fast budget samt tidsram är som att ersätta korv med 

kyckling och bli förvånad över att resultatet inte blev korvgryta. Receptet kan finnas men utan 

rätt ingredienser är det omöjligt att skapa förväntat resultat.  

5.6 Kravinsamling i agila systemutvecklingsprojekt  
Någonting som tolkats fram av studien är att kravinsamlingen i de agila 

systemutvecklingsmetoderna är en social process där kommunikationen bör hamna i centrum. 

Utifrån den empiriska studien kan det tolkas att den största kravinsamlingen sker i ett 

inledande skede i deras systemutvecklingsprojekt. Deras argument för att korta ner 

insamlingsperioden är att de enbart behöver de grundläggande kraven klargjorda innan 

projektet kommer igång. Det leverantörerna gör är att de intensifierar insamlingsperioder där 

hälften utgörs av avstämningar med kunden för att fastställa att de inledande kraven är 

korrekta. Genom ett fortsatt tätt samarbete med kunden förklarade de att frågetecken under 

resans gång kontinuerligt kan behandlas. Genom att lyssna mellan raderna på intervjuerna 

samt att alla beskriver det som nyckeln med att lyckas med sina agila 
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systemutvecklingsprojekt kan kommunikationen identifieras som den viktigaste ingrediensen 

för att lyckas.  

En klok management konsult sa en gång att det krävs fyra steg för att lyckas förmedla ett 

budskap, det första är att öppna munnen och tala, det andra steget är att se till så någon hör 

vad du säger. Nästkommande steg är att säkerhetsställa att någon lyssnar på det dem hör och 

sist gäller det att mottagaren även förstår vad det är dem har lyssnat på. Först i det läget kan 

du skapa en förändring, språket är vårt verktyg. Men det får ej glömmas att det är ett verktyg 

som har begränsningar samt är utformat på olika vokabulär. Kommunikationen är någonting 

som bör beaktas i de agila systemutvecklingsmetoderna. Den störta skillnaden från de 

traditionella systemutvecklingsmetoderna och de agila systemutvecklingsmetoderna innefattar 

kommunikationen, ett nära samarbete med kunden förespråkas. Nyckeln i teorin för att lyckas 

med de sistnämna metoderna är att värdesätta kommunikationen, dels inom utvecklingsteamet 

samt att kunden är delaktig och ger feedback. Men är detta någonting som kunderna är mogna 

för?  

Clas aspekt på fenomenet är att kunden inte har några åsikter om metodvalet för 

systemutvecklingen, samtidigt förklarar han att många av de kunder han kommit i kontakt 

med inte är mogna att lägga den tiden som det faktiskt krävs av kunden, de anser att de köper 

in tjänster ifrån IT-konsulter enbart (se kapitel 4.4.4). Gina förklarar att hon har ändock märkt 

en positiv trend inom ämnet, då fler och fler kunden börjar bli mer medvetna om vad det 

innebär att arbeta agilt och hoppar på tåget (se kapitel 4.8.6). Erik har väldigt starka åsikter 

kring kundens mognadsgrad, han ansåg att ett agilt systemutvecklingsprojekt är ett samarbete 

med kunden och kan inte kunden förse leverantörerna med deras delaktighet så är det bäst för 

konsulten att tack för sig (se kapitel 4.6.5). Att behandla kommunikationsfrågan är inte en helt 

enkel process. Länge har det varit precis som Fredrik förklarar att kunderna enbart ringde till 

IT-leverantörerna och beställde ett system som efter överenskommen tidsperiod levererades 

(se kapitel 4.7.4). Detta var den kommunikationen i stort som leverantörerna hade med 

kunderna under ett systemutvecklingsprojekt. Att IT-leverantörerna nu har förstått vikten av 

ett tätt samarbete med en konstant dialog med kunderna, detta är ett tydligt tecken på att 

kravinsamlingen har en viktig roll inom de agila systemutvecklingsprojekten för att kunna 

producera nytta till kunden. Idag förekommer beskrivningar som för att upptäcka de bästa 

kraven behövs en delaktighet i kundernas vardag samt en bra kommunikation förespråkas som 

nyckeln till de bästa kraven. De personer vi har intervjuat kring frågan har beskrivit väldigt 

starka åsikter kring vad kravinsamlingen egentligen har för roll i agila 

systemutvecklingsprojekt.  

En fråga kvarstår dock, vem ansvarar för att uppnå en lyckad kommunikation, är det kunden 

eller är det leverantören? En aspekt att se det ur är att det borde ligga på kundens ansvar då 

det är dem som skall få ut nyttan av systemet och det är dem som betalar för arbetet. Däremot 

inleder vissa kunder endast systemutvecklingsprojekt med fem till tio års mellan rum vilket 

resulterar i en bristande kunskap av vad det kan innebära. Senast de inledde ett 

systemutvecklingsprojekt kan det varit så som Fredrik sa att de endast ringde och beställde ett 

system som ett par månader senare levererades. Innebär detta att det ligger på leverantörernas 

ansvar, som dagligen kommer i kontakt med utvecklingsprojekt, att utbilda kunderna i ett 

inledande skede då det är dem som besitter kunskapen? Att fördela ansvarsfrågan tror vi inte 

är en enkel process dock är det nödvändigt för att överbrygga många av dagens faktorer till att 

kravinsamlingen och systemutvecklingsprojekten i helhet blir misslyckade.  
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6 Slutsatser och diskussion 
I följande kapitel redogörs för våra slutsatser kring studien. Utifrån litteraturstudien 

tillsammans med den empiriska studie som utförts har en analys genomförts för att besvara 

studiens frågeställning. Med analysen som utgångspunkt redovisas här nedan våra slutsatser 

samt svar på studiens frågeställning. 

6.1 Syftet med slutsatserna 
Syftet med detta kapitel är att besvara studiens frågeställningar. Utifrån den insamlad data 

presenteras här nedan resultatet för studien. Forskningens huvudfråga är ”hur hanteras 

kravinsamlingen inom de agila systemutvecklingsprojekten?” Underfrågorna som skall 

besvaras för att lättare reda ut huvudfrågan är;  

- Vilka arbetssätt används för att samla in kraven i agila 

systemutvecklingsprojekten? 

- Hur hanteras de löpande kraven i agila systemutvecklingsprojekten? 

Att reda ut hur kravinsamlingen hanteras i de agila systemutvecklingsprojekten är en 

omfattande fråga med en rad aspekter att väga in för identifiering av fenomenet, hur skall en 

kravinsamling hanteras för att utvinna bästa möjliga nytta? Vilket arbetssätt har förmågan att 

manövrerar vår dynamiska värld? Hur skall de löpande kraven på bästa sätt kunna bemästras? 

Att de senaste tjugo åren har inneburit en radikal förändring över synen på IT samt dess 

integration i företagen är fastställt och för att hantera en ny värld med nya fordringar på IT ter 

det sig naturligt att metoderna har förändrats. En grundläggande fråga som vi återkommande 

backar tillbaka till är förändringen som har skett för kravinsamlingens roll ifrån de 

traditionella systemutvecklingsmetoderna till de agila systemutvecklingsmetoderna. 

Anledningen till att vi har fastnat i detta ekorrhjul är för att vi inte är helt säkra på att det 

faktiskt har skett en förändring av hur kravinsamlingen hanteras. Det är en förutsättning för 

oss att förstå de agila systemutvecklingsprojekten för att kunna bedöma om de personer vi 

intervjuat arbetar agilt och därifrån kunna ge oss data om hur kravinsamlingen hanteras i de 

agila systemutvecklingsprojekten. I de agila systemutvecklingsprojekten hamnar 

beskrivningarna på kravinsamlingen i skymundan, det finns ett glapp på hur kravinsamlingen 

hanteras och istället förespråkas denna lättrörliga metod för att vara proaktiv, vad kravens roll 

i kontexten är svårt att identifiera. Dispositionen av slutsatserna är uppdelade på att 

underfrågorna först besvaras då dessa leder fram till att reda ut huvudfrågan för studien. 

6.2 Slutsatser 

Vilka arbetssätt används för att samla in kraven i de agila systemutvecklingsprojekten? 

I föregående kapitel utformades en analys där det redogjordes för vilka arbetssätt som de 

intervjuade använder för kravinsamlingen i deras agila systemutvecklingsprojekt (se kapitel 

5.4).  Mertalet av de intervjuade beskrev att den kravinsamling där de samlar in mest krav 

sker genom att de håller en workshop, detta för att på en komprimerad tid lyckas lokalisera 

samt identifiera så många kundkrav som möjligt. Merparten av de personer som intervjuades 

såg nackdelar med att intervjua en och en istället för att samla in krav via workshop då det är 

tidskrävande. Detta då det dels tar längre tid att intervjua användarna en och en men också det 

faktum att det försvårar överblicken över organisationens processer, ansåg de. De menade på 

att frågar de en person på företaget så förklarar han sin version och nästa en helt annan, de 

beskrev enskilda intervjuer som en evighetsprocess att få ihop en övergripande karta över 

kundens verksamhet. Dock var det en av de intervjuade, Erik, som såg fördelar med att 

intervjua en och en, detta som ett komplement till workshoparna då det finns de personer som 
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inte får sin röst hörda under en workshop samt att avstämning och feedback kan ske i 

samband med den enskilda intervjun. Observationer däremot som vi trodde skulle utgöra en 

del utav kravinsamlingen visade sig vara ovanligt bland de intervjuade. Gina var den enda 

som förespråkade att det bör finnas med under en kravinsamling för att samla in krav genom 

det dagliga arbetet. Dock kan utefter studien utläsas att det vanligaste arbetssättet för 

kravinsamlingen inom de agila projekten i praktiken är workshops.  

Hur hanteras de löpande kraven i de agila systemutvecklingsprojekten? 

I föregående kapitel (se kapitel 5.5) analyserades det kring hur de löpande kraven hanteras 

inom de agila systemutvecklings metoderna. Här kunde vi se att dessa till stor del tas in som 

change requests av utvecklarna, det vill säga tillägg som ofta hamnade sist i listan av 

uppgifter att utföra. Dessa krav räknades inte in i när personerna beskrev sin kravinsamling 

utan var något som hanterades på sidan av. Vissa av de intervjuade menade på att dessa 

löpande krav plockades in i projektet under tiden men dock enbart om det var en mindre 

uppgift som kunde klaras av inom den tidsram som satts upp utan att det kostade mer. Att 

dessa löpande krav hamnar som change requests påverkar att utvecklingsprojekten kan anses 

som lyckade, de krav som först har ställts har utvecklarna nått upp till men systemet är inte 

färdigt. Det som sätter kuggar i hjulet för att de löpande kraven skall kunna hanteras på ett 

mer agilt sätt är att kunderna är beroende av en budget av tid och kostnad vid uppstarten av 

projekten. En av de intervjuade gick så långt i din beskrivning av de löpande kraven att han 

menade på att dessa var något som han försökte hålla borta från projektet. Så vår kontenta till 

hur de löpande kraven hanteras är kluven. Drivkraften till att behandla de löpande kraven 

enligt de agila manifestet finns där, dock utövas det inte helt enligt regelboken i praktiken. 

Glappet emellan teorin och praktiken tror vi baseras på bristande kunskap hos kunderna. Utan 

kundernas fulla förståelse för de löpande kravens bidrag till en lyckad systemutveckligen samt 

sambandet mellan dessa och de fasta parametrarna tror vi att det är svårt för leverantörerna att 

utveckla en mer agil hanteringen av de löpande kraven.  

Hur hanteras kravinsamlingen inom de agila systemutvecklingsprojekten? 

De fokusinriktningar vi haft under studien för att kunna besvara hur kravinsamlingen hanteras 

inom de agila systemutvecklingsmetoderna har redogjorts ovan, det innebär även att svaret på 

vår huvudfråga delvis är besvarade utav de två tidigare nämnda stycken. Kravinsamlingen i 

sin helhet har inte påverkats av förändringen i metod val, det som är den mest utmärkande 

skillnaden är att insamlingsperioden är kortare. I de flesta fall utförs ingen lång förstudie där 

kraven fastställs utan denna insamling pågår under ett par dagar till någon vecka i enlighet 

med det agila tänkandet. Att de löpande kraven av utvecklarna inte anses ingå i själva 

kravinsamlingen visar även det på att ingen direkt förändring har skett från de tungviktiga 

metoderna. Något som kan utmärkas är att i jämförelse med den undersökning som gjorts av 

Roubah och Al-Rafee (2008) är workshoparna i denna studie det populäraste arbetssättet för 

kravinsamlingen. I Roubah och Al-Rafee (2008) undersökning hamnade användningen av 

workshops efter flertalet andra arbetssätt över det mest använda. En anledning till detta kan 

urskiljas ur den empiriska studien där flertalet av de intervjuade påpekade fördelen med att få 

in många åsikter på en och samma gång. Detta kan ses som en övergång mot ett mer agilt 

tankesätt vid kravinsamlingen där arbetet med utvecklingen skall kunna starts snabbt.  
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6.3 Implikationer för informatik   
Denna studie har tillhandahållit en större förståelse över kommunikationens roll vid en 

kravinsamling i agila systemutvecklingsprojekt. Inledningsvis av arbetet utfördes en 

omfattande litteraturstudie kring fenomenet kravinsamling i agila systemutvecklingsprojekt 

där flera nyckelord användes för att skapa en bred förståelse, se kapitel 2.4.1. Enligt det agila 

manifestet skall en bra kommunikation genomsyra en agila systemutvecklingsprocess för att 

kunna leverera ett lyckat resultat (Beck et al, 2001). För att utöka förståelsen för hur 

kravinsamlingen går till i praktiken har studien innefattat en empirisk studie, se 

tillvägagångssättet i kapitel 2.4.2.  

Vad vi har kommit fram till i detta arbete är vikten av att upprätthålla en god kommunikation 

mellan de inblandade under en kravinsamling. Alla utom en av de yrkesaktiva inom området 

som vi intervjuade beskrev att den kravinsamlingen där de flesta kraven samlades in var via 

en workshop, mertalet beskrev även att detta är det enda arbettsättet dem utövade för 

kravinsamlingen. Att utföra workshop vid inledningen av kravinsamlingen anser vi är ett bra 

sätt för att få igång diskussionerna bland medarbetarna samt att vid ett tidigt skede kunna 

informera användarna av vad systemutvecklingsprojektet kommer att påverka i deras vardag. 

Dock så anser vi att det ställer höga krav på en bra kommunikation vid workshopen för att 

kunna utvinna nytta. Det finns en rad olika faktorer som kan resultera i att outputen ifrån 

mötet inte är av bra kvalité om inte kommunikationen beaktas, när en högt uppsatt chef är 

närvarande och förklarar nuvarande situation är det inte alltid säkert att medarbetarna vågar 

säga emot chefen. Nyckelpersoner kan ha fått förhinder att närvara, vilket leder till att 

värdefull information uteblir samt att alla kanske inte får sina röster hörda.  

I den teoretiska beskrivningen gällande workshopar beskrivs det att workshopledaren skall se 

till att hålla motivationen uppe bland deltagarna. Workshopledaren som oftast är en person 

ifrån leverantörssidan har den tunga rollen att driva workshopen framåt mot önskat mål samt 

att upprätthålla en god kommunikation under mötet. För att workshopledaren, facilitatorn, 

skall kunna ägna sig åt de uppgifterna anser vi att det krävs minst två personer närvarande 

från IT-leverantörernas sida under workshopen, en person som tar rollen som facilitator och 

guidar workshopen i rätt riktigt samt ser till skapa och upprätthålla en god kommunikation 

under hela kravinsamlingen. För att denna person enbart skall kunna fokusera på sin uppgift 

som facilitator anser vi och som även de personer vi intervjuade att det behöver finnas 

ytterligare en person närvarande som dokumentererar, självklart får denna person även inflika 

under workshopen för att säkerställa informationen.  

För att skapa en bra kommunikation mellan kunderna och leverantörerna beskrev några utav 

de intervjuade att de förespråkar att säljaren som sålt projektet till kunderna är närvarande 

under workshoparna. Detta för att undvika att säljarna säljer in ett projekt till kunderna som 

leverantörerna sedan inte kan uppnå. Det har skett en ökad förståelse över språkets 

begränsningar, kunderna pratar ett språk, säljpersonalen pratar ett annat samt leverantörerna 

pratar ett tredje. Så för att överbrygga dessa språkbarriärer skapar leverantörerna kontinuitet, 

samma person som var med vid det inledande mötet med kunden och sålde in projektet är 

även med under kravinsamlingen.    

En god kommunikation anser vi är nyckeln för en lyckad kravinsamling, dels för att utföra 

avstämningar gentemot kunder för att säkerställa att systemet inte byggs på ett korthus utan 

ovanpå en betongplatta, detta sker genom god kommunikation. Vi tror även på att en 

kombination av olika agila arbetssätt vore det bästa valet för att främja kommunikationen 

mellan leverantörerna samt kunderna, observationer skulle kunna förbättra förståelsen för hur 

kundens processer är kartlagda i organisationen. Fördelar vi tror kan utvinnas ifrån 
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observationer är krav som kunden själva inte tänker på vid ett första skede kan upptäckas samt 

att kommunikationen förenklas.  Utförandet av observationer bör ligga som ett inledande 

arbetssätt för att innan mötet med användarna skapa sig en övergripande bild över 

organisationen. Detta dels för att öka förståelsen över kundens organisation men även för att i 

senare kravinsamling kunna ställa rätt frågor till kunden. Detta var ett problem som samtliga 

av de personer som intervjuades höjde upp som en viktig del under kravinsamlingen att 

beakta, det är otroligt svårt att veta vad för frågor som bör ställas för att utvinna rätt krav ifrån 

kunderna. Konsekvenserna av det är däremot konkreta, precis som Erik förklarade fenomenet 

att blir inputen till kraven av dålig kvalité blir även det färdigställda systemet av dålig kvalité.  

Löpande krav kontra fasta styrparametrar 

I analysen belystes det faktum att de personer som vi intervjuade inte gjorde någon självklar 

parallell emellan deras beskrivningar av den inledande kravinsamlingen och de löpande 

kraven.  Detta var någonting som förvånade oss då litteraturstudien över den agila 

systemutvecklingsprocessen karaktäriserades av de löpande kraven. Enligt teorin är de 

löpande kraven de agila systemutvecklingsprocessernas triumfkort, den starka kärnan som 

särpräglar dessa systemutvecklingsprojekt ifrån de traditionella systemutvecklingsprojekten 

(Ramesh, Lan & Baskerville, 2010). Med en bra kundkontakt samt en flexibel metod ska 

systemutvecklingsprojekten ha möjlighet att byta riktning om det gynnar kundens intresse.  

Att teorin gällande de löpande kraven i agil systemutvecklingsprocess och de intervjuades 

utsagor går isär är ett befogat faktum anser vi, då de personer vi intervjuade förklarade att de 

löpande kraven är någonting de försöker mota bort. Dock har vi funderar lite på vad det kan 

bero på, varför utnyttjar inte IT leverantörerna sina ess de har i skjortärmen? Vi tror att de 

löpande kraven blir svårhanterliga för leverantörerna när de fördefinierade styrparametrarna 

skall följas. Merparten av de agila systemutvecklingsprojekten startas med en fast budget samt 

en fast tidsplan för projektet, vilket skalar av leverantörernas möjligheter att vara flexibla 

gentemot kundens nya önskemål i form av löpande krav. Den självklara slutsatsen som dras är 

att styrparametrarna ej skall få styra ett projekt, men hur planeras arbetet då? Kunderna vill ha 

ett ungefärligt pris samt datum för release men för att skapa ett lättrörligt 

systemutvecklingsprojekt behövs spelrum för flexibilitet. Bör leverantörerna kunna förutse 

dessa och lägga till en buffert för förändringar i sin budget eller vid fastställande av release 

datum? Då kunderna enligt de som intervjuats vill ha en kostnads och tidsram för vad 

projekten kommer att kosta kan detta vara ett förslag för att fortfarande behålla den agilitet 

som de löpande kraven innebär. 
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6.4 Metodutvärdering 
I detta avsnitt gör vi en utvärdering på hur vi anser att de metoder vi valt att använda oss av 

fungerat för studiens syfte. Vi utvärderar även hur vi använt oss av dessa metoder samt vad 

som kunnat göras bättre.  

6.4.1 Datainsamlingsmetod 

För att samla in data har vi använt oss av både en litteratur studie och semi-strukturerade 

intervjuer. Då vår studie har haft sin utgångspunkt i den kvalitativa forskningsansatsen anser 

vi att dessa metodval har fungerat bra. Att studien i ett inledanade skede hade en deduktiv 

ansats där litteratur samlades in för att utgöra en grund av förståelse till den empiriska 

undersökning som följde anser vi var det rätta valet för de frågeställningar som studien har. 

Det var nödvändigt att få denna teorietiska grund att stå på för att utforma de frågor som 

användes under den empiriska studien. För att utföra den literära studien har databaserna som 

finns tillgängliga på högskolan använts, dock var detta en omfattande process då antalet 

vetenskapliga artiklar, böcker samt andra literära verk inom området är otaliga. Detta gjorde 

det svårt att välja ut källorna som skulle användas. Vi har dock valt att använda oss av 

vetenskapliga artiklar som citerats flertalet gånger samt böcker som i många fall refererats till 

i tidigare forskning. Vi hade även fördel av att kunna fråga en forskare vid Högskolan i Borås 

om tips på personer som ligger i framkant för den agila systemutvecklingen.  

Den litteratur som använts har varit mycket beskrivande och väl formulerad dock har stora 

delar av litteraturen varit på engelska vilket vid vissa tillfällen försvårat arbetet genom att 

översättningar krävts. Inom ämnet finns även många olika uppfattningar om vad som är det 

bästa tillvägagångssättet för att kravinsamlingen skall bli lyckad vilket har medfört att det 

varit ett krävande arbete att sätta sig in i området. Vi har därför valt att ta med olika vinklingar 

av fenomenet för att inte visa en partisk bild. 

Teorin har använts som grund i studien för att skapa en förförståelse vilken har kompletterats 

med en empirisk studie som genomförts via intervjuer. Vi valde att intervjua personer som 

arbetar enligt ett agilt arbetssätt och som har som uppgift att samla in och hantera krav. 

Anledningen till att vi valde att utföra den empiriska studien var för att kunna svara på våra 

frågeställningar då dessa inte kunnat besvaras med enbart en teoretiskstudie. Att personerna 

som intervjuades arbetar på olika organisationer anser vi ha gett en bredare förståelse för hur 

arbetet går till i praktiken. Under intervjuerna som hade ett semi-strukturerat upplägg gav de 

intervjuade oss långa, djupgående och givande svar vilket har bidragit till att lösa de 

frågeställningar som studien har. Vi anser att detta tillvägagångssätt var det bästa valet för att 

få svar på de frågor som utgör grunden för studien.  

6.4.2 Analysmetod  

Att analysera det insamlade materialet utefter den analysmetod som beskrivs i kapitel 2.5 

anser vi har fungerat mycket väl. Frågorna som ställdes omfattade kravinsamlingen och var 

semi-strukturerade vilket gjorde att de intervjuade kunde tala fritt men att de till stora delar 

höll sig inom ämnet. Vissa delar togs upp vid flertalet tillfällen under intervjuerna vilket har 

medfört att omstrukturering har krävts för att få en helhetlig bild samt för att upprepningar 

skulle reduceras till en sammanhängande kontextbeskrivning. En annan svårighet som 

uppstod under analysen av det empiriska materialet var att alla intervjuer inte innehöll alla 

frågor som under analysen upptäckts varit relevanta. Detta medförde att det transkriberade 

materialet fått läsas igenom flera gånger för att tolka det som sagts och på detta sätt bilda oss 

en uppfattning för hur de intervjuade ställer sig till denna fråga.  
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Att strukturera upp det insamlade materialet i de kategorier som använts har varit en 

tidskrävande process. Dock anser vi att då en intervjuguide har använts har denna varit 

behjälplig i arbetet, detta för att lokalisera nyckelbegrepp samt teman. Denna struktur av den 

empiriska datan har utgjort basen för genomförandet av analysen. 

Genom att använda analytisk induktion för analysarbetet har vi funnit att vi kunnat rättfärdiga 

det insamlade empirimaterialet genom att kategorisera. Att sedan utifrån det kategoriserade 

materialet tolka materialet för att finna svar på frågorna och skapa en teori för hur 

kravinsamlingen hanteras i de agila systemutvecklingsmetoderna anser vi har fungerat bra. 

Metoden valdes då som Hartman (2004) skriver att kunskap skall kräva att de egna 

trosföreställningarna kan rättfärdigas, vilket är ett argument som bör uppnås för att studien 

skall räknas som vetenskap.  

6.5 Resultatutvärdering 
I detta avsnitt gör vi en utvärdering av de metoder som vi valt för utvärderingen av studien, 

dessa har specificerats i kapitel 2.6. Vi har kritiskt granskat vårt tillvägagångssätt för att göra 

en bedömning av hur väl vi uppfyllt dessa kriterier.  

Reliabilitet  

Då denna studie har sin grund i ett tolkande perspektiv kan vi se att dessa kriterier är svåra att 

uppnå. Vi har under den empiriska studien spelat in de intervjuer som genomförts samt 

transkriberat dessa för att material som använts skall hålla en så hög grad av trovärdighet och 

tillförlitlighet som möjligt. Vi har även båda deltagit vid dessa intervjuer och diskuterar 

oklarheter för att kontrollera att det uppfattats på rätt sätt för att stärka trovärdigheten i 

studien. Att andra forskare som skulle genomföra en likartad studie skulle kunna komma fram 

till ett annat resultat är dock troligt då endast ett urval av leverantörer inom IT-branschen har 

deltagit i studien. Att vi gett en tillförlitlig bild av det material vi använt under studiens gång 

anser vi då vi belyst de delar som varit mest tongivande under intervjuerna.  

Validitet 

Validiteten i helhet anser vi hög för det resultat som studien har nått upp till då det fenomen, 

kravinsamling i agila systemutvecklingsprojekt, är det som har studerats. Att vi i den 

empiriska studien har intervjuat personer som arbetar dagligen med kravinsamling i agila 

systemutvecklingsprojekt samt har en längre erfarenhet av detta område stärker även det vårt 

argument för att studien har en hög validitet. Vi har därför ingen anledning till att tvivla på att 

den empiriska studien inte skulle vara uppbyggd på säkerställd kompetens. För att resultatet 

skulle hålla sig till det fenomen som vi hade för avsikt att studera användes även en 

intervjuguide vilket förhöjer den interna validiteten.  

Som beskrivet i kapitel 2.6 kan även den externa validiteten sammanställas med 

vidareförbarheten av resultatet. I studien har vi som tidigare nämnt enbart tittat på agila 

systemutvecklingsprojekt, dock anser vi att resultatet som studien bidragit till även kan föras 

över till andra varianter av projekt, allt från förändringsprojekt till som nämnts innan 

bröllopsplanering.  Detta då de resultat som kommit ur studien kan kopplas samman med alla 

olika typer av kravinsamlingen och inte enbart den som förknippas med systemutvecklingen.  

Generalisering av resultatet ingår även det i kriteriet för validitet. Då antalet personer som 

intervjuats är begränsat och urvalet har skett i enlighet med det målinriktade urvalet är detta 

något som utgör ett problem för att argumentera för att studien håller en hög grad av 

generalisering. De personer som intervjuats arbetar på tre olika konsultfirmor i Västra 

Götaland vilken är en ytterst liten del av alla konsultfirmor som är aktiva inom marknaden för 

systemutveckling. Skulle studien utföras på andra personer inom samma organisationer eller 
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på andra organisationer är möjligheten stor att ett annorlunda resultat skulle presenteras. Vi 

har sett under studien att synen på kravinsamlingen i de agila systemutvecklingsprojekten 

skiljer sig åt mellan de tillfrågade. Vissa anser att de arbetar agilt med detta bara för att ingen 

större vikt läggs på en längre förstudie medan andra ser att det finns brister i deras 

tillvägagångsätt. För att kunna argumentera för att det resultat som presenteras kan 

generaliseras anser vi att en mer omfattande studie där en större mängd personer och 

organisationer deltagit bör ta plats.  Vi har sett att de svar som utkommit ifrån studien i en stor 

utsträckning varit väldigt lika vilka får oss att tro att en viss grad av generalisering kan göras, 

dock inte i tillräckligt stor utsträckning för att vi ska anse att resultatet är generaliserbart för 

alla agila systemutvecklingsprojekt. 

Objektivitet  

Att påvisa objektivitet är svårt, dock har vi i största mån haft för avsikt att undanhålla våra 

personliga värderingar från arbetet och endast påvisat dessa under den senare delen, i analys 

och slutsatser. Vi har i studien använt oss av flertalet källor med motsägande åsikter för att 

framställa en rättvis bild av området. Dessa har styrkt samt konfirmerat de ståndpunkter som 

finns inom områdena och vi har tydligt angett vart informationen tagits ifrån.  

6.6 Fortsatt forskning 
Områdena för fortsatt forskning kring kravinsamlingen är många, då denna studie inte inriktar 

sig på att studera vilket arbetssätt som lämpar sig bäst till att optimera kravinsamlingen inom 

den agila systemutvecklingen kan detta vara ett spår för fortsatt forskning. Kan en 

kombination av olika metoder vara det bästa sättet eller beror det helt på vad kunden är 

mottaglig till? 

En annan infallsvinkel för studier skulle lämpligen kunna utgöras av att studera kunderna 

synvinkel på det agila arbetssättet för att skapa förståelse för hur detta påverkar dem i deras 

vardag. Detta är något vi funderat kring och då kunderna fortfarande är beroende av att få en 

tidsestimering samt budget fastställd i ett tidigt skede kan en studie på detta område ge klarhet 

i hur detta arbete skulle kunna förändras, det vill säga göra utvecklingen mer agil.  

Ytterligare förslag på fortsatt forskning är att utföra en liknande undersökning i andra delar av 

Sverige eller i ett annat land. Vi fick under den empiriska studien denna infallsvinkel av en av 

de intervjuade som påpekade att kulturen inom organisationer i andra länder ser helt 

annorlunda ut vilket förändrar sättet att hantera kravinsamlingen på då det i vissa fall endast är 

cheferna som får prata. 
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8 Bilagor 

8.1 Intervjuguide 

Kan du berätta om din roll i företaget? 

 

Hur startar ni ert arbete med kunden? 

 

Startar ni mestadels av era projekt med en fast budget samt tidsram? 

 

Hur sker den agila kravinsamlingen? 

 

Hur hanterar ni de löpande kraven som kommer in? 

 

Hur säkerställer ni att de insamlade kraven uppnår förväntat resultat för 

kunden? 

 

Vilka problem är vanliga att stöta på under kravinsamlingen? 

 

Hur säkerställer ni att ni får rätt personer till kravinsamlingen från kundens 

sida? 

 

Vad anser du är era nackdelar med att samla in krav? 

 

Vad anser du om kundens mognadsgrad vad det gäller de agila 

arbetssätten? 

 

Vad anser du är skillnaden mellan den traditionella och den agila 

kravinsamlingen? 

 

Vad är nyckeln för få de ”bästa” kraven? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 

och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 

och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 

utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 

marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-

baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 

för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 

att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-

användning i företag och organisationer. 

 

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 

Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 

och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 

välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 

professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 

aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 

internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 

som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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